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ضوئها ما شئنا من قرارات.
أطرف مـا فى األمر أن عدداً كـبيراً من
ـسـرحـيـ هرونى تـلـيـفـونات.. احلق ا
ضـمـونـا.. قـلت أرسـلـوا لى بآرائـكم فى
مـــســـألـــة الـــضم.. أنـــشـــرهـــا أو حـــتى
أستـعـ بـهـا فى الـكتـابـة.. لـكـنـهم «يا
فـــــكــــيك» ولـــــســــان حــــالــــهـم يــــقــــول
«مـاعـاوزيـنش مـشـاكل يـا بـوى.. سـيـبه
هــو يـعــمل مــشـكــلــة».. عن نــفـسى لن
أعـمل مــشـكـلــة وال حـاجــة.. أنـا فـقط
مــــحــــتــــار فى أمــــر الــــضم.. أرجــــوكم
ـوضـوع.. وأفتـونى هل الضم فـهمـونا ا

حالل أم حرام?!
الـقــبـلــة تـكــفـلت أم كــلـثــوم بـتــوضـيح
أمرهـا.. ياريت أى عنـدليب يـوضح لنا

أمر الضم!!

هل اإلدارة شــاطـرة فـى اجلـغــرافــيـا أم
أنـها غـير مـتخـصصـة فى هذا الـفرع..
يـــا ويــلــهـــا إذا لم تــكـن مــتــخـــصــصــة

العرائض جاهزة والتوقيعات أيضاً.
فـرقة أبـو قرقـاص مـثالً  ضمـها إلى
كـان سـافة بـ ا مـركز بـنى مـزار.. ا
80 كيلو مترا.. كيف ستذهب الفرقة
إلـى بـــنى مـــزار.. وكـــذلك فـــرقـــة بــرج
الــعــرب الــتى  ضــمــهــا مع قــومــيــة
ـسافة اإلسـكنـدرية وقـصر األنفـوشى ا
بعيدة جـداً .. ساعتهـا لن يكون للضم

أى طعم.
هـنــاك شىء غـيـر مــفـهـوم ويــحـتـاج
تـوضـيــحـاً.. وهـنــاك فـرق ال تـسـمح
اذا ال نستمع ظروفها بالضم.. ثم 
إلى أصـــــحـــــاب الـــــشـــــأن ونـــــعـــــرف
ظـــــروفـــــهـم أوال ثم نـــــصـــــدر عـــــلى

فـرصـة ثـانـيــة ضـاعت عـلى إخـوانـنـا..
خـيـرهـا فى غـيــرهـا يـا مـتـربص مـنك

له.
هل هـنـاك فـلـســفـة لـلـضم.. رغـبـة فى
الــتـجـويـد مــثالً.. هل األمـر له عالقـة
بــتــوفــيــر الــنـــفــقــات.. هل األمــر ضم
والـسـالم.. حـتى اآلن أنـا مـثل الـغـريق
الذى يـريد أن يـتعلق بـأى قشـة.. قشة

لو سمحتى يا إدارة!
ـسـرحـيـون فى األقـالـيم اشـتـكـوا من ا
كــثــرة الــضم.. فـى رأيى يــســتــاهــلـوا..
الــغــاوى يــرحب بــالــضم.. والــلى مش
قــادر هــو حـر يــشــوف أى حـاجــة غــيـر

الضم.
ال أعــتـــقـــد أن اإلدارة شــريـــرة وتـــريــد
تشتـيت اجلماعات.. أكـيد نيتـها طيبة
وسـليـمـة فى حكـايـة الضم هـذه.. لكن

مـبـدئـيـاً أنـا مع الـضم.. الـضم جـمـيل
للى عايش فـيه.. فوائده كـثيرة.. ليس
ـهم أن له فـوائـد.. مـهـمـا أن أعـرفــهـا ا
صـحيح أنـنـا فى فصـل الصـيف واجلو
خــــانق.. لـــــكن ال مـــــانع مـن الــــضم..

سافات. ضمنى وانسى ا
ـــســرحـــيــة أحتــدث عن ضـم الــفـــرق ا
بقصـور الثقـافة إلى بعضـها البعض..
.. التوضيح عليـكو واحد يـا متربصـ
واجب حــتى ال يــنـتــهــزونـهــا فــرصـة..

قادرين ويعملوها.
تـمـنـيت أن أعـرف أسـبـاب الضـم.. لكن
اإلدارة ضـنت عـلـيـنـا بـهـا ولم تـرسـلـها
لـــنــا.. أو لــعــلـــهــا أرســلــتـــهــا  وضــمت
طـريقـها.. قـصدى ضلـت طريقـها إلى
مــكــان آخــر.. اإلدارة واجلــريــدة كــيـان
واحــد.. إذا اشـتــكى مـنـه عـضـو.. وأدى
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الـشـعراء وفـرق اآلالت والـفـنون الـشـعبـيـة ليـتـحلق
حــولــهـا جــمــهـور األقــصــر من أبــنـائه وزائــريه من
األجــانب لـيــتـعـرفــوا عـلى مـصــر فى ثـوبـهــا الـفـنى
حـ تطـرزه بأنـامل فنـانيـها وعـازفيـها وشـعرائـها
حتت قـيـادة طـلـعت مـهـران رئـيس اإلقـلـيم بـيـنـما
يــحـتــشـد اجلــمـهــور كل لـيــلـة بــحـديـقــة الـشالالت
ـوسـيقى الـبـحر باإلسـكـنـدرية فى مـتـابعـة يـومـية 
واإلنـشـاد الـديـنى ولـوحـات بنـات بـحـرى احلـركـية
لـتجـسد أنـشـودة تكـتـبهـا فرق إقـلـيم غرب ووسط
الــــــدلــــــتــــــا حتـت إشــــــراف إجالل هــــــاشـم رئــــــيس
وال وغـناء فالحى اإلقـليم بـينـما تـعلو أصـوات ا
الدلـتا مع جـلجـلة أصـوات الشـعراء من الـشرقـية
وكـفر الشـيخ ودميـاط والدقهـليـة لتـعلن عن مزيج
مـصـرى يُـعـلى مـن قـيـمـة الـوطن حــ يـسـتـضـيف
رمـوزاً ثـقـافـيـة وسـيـاســيـة وإعالمـيـة تـوجه الـدفـة
ـصـريــة احلـقـيــقـيـة ـبــاد والـقـيـم ا نـحــو إرسـاء ا
بـإشـراف مصـطـفى الـسعـدنى رئـيس إقـلـيم شرق
الـدلتا الثقافى ومـنه إلى رقة نغمات الـسمسمية
ـقاومـة تسـتدعى انـتصـاراتنـا الرمـضانـية وغـناء ا
حيـث تستـضيف بورسـعيد الـباسلـة أنشطـة إقليم
القـناة وسيناء محـتضنة الغنـاء البدوى فى سيناء
ومـرحــبــة بــالــشــعــر حــ يــقــاوم الــقـبـح بــأصـوات
شــــعـــراء ومــــثـــقــــفى الــــســـويـس واإلســـمــــاعـــيــــلـــيـــة
وبــــورســــعـــيــــد وشـــمــــال وجـــنــــوب ســـيــــنـــاء يــــقـــود
مـــنــظـــومـــتـــهم د. مـــحــمـــد رضـــا الـــشــيـــنى رئـــيس
ـــصـــريــة تـــاركــة اإلقــلـــيم هـــكـــذا تــخـــرج األســر ا
سلسالت التليفزيـونية لتلتحم بالفنون الشعبية ا
وبــالــرواة والــشـعــراء لــتــتــعــرف عــلى رمــضــان من
جـــديــد بـــشــكـــله الــشـــعـــبى الــذى يـــحــتـــفى بـــالــفن
والـــثــقـــافــة مـــخـــاطــبـــاً اجلــمـــوع بــلـــغـــة أقــرب إلى
ـحبـة كبيـرة كأنـهم يردون وجدانـهم فيـتجـاوبون 
عـلـى الـبــهــجــة الــتى أشــاعــتــهــا لــيــالى احملــروسـة

بحضورهم اجلماهيرى الكثيف.

يـالـهــا من بــهـجــة بـطــعم مـصــرى وبـنــكـهــة شـعــبـيـة
وبــألــوان زاهــيـة وإضــاءات تــبــرق لــتـنــيــر الــقــاهـرة
وأقـاليم مـصر هـكذا تـقود الـهيـئة الـعامـة لقـصور
الثقافـة ببوصلتـها الثقافـية والفنيـة ليالى رمضان
الــثـقـافــيـة لــتـوجه اجلـمــهـور إلى الــفـنـون األصــيـلـة
ـــوســـيـــقـــاه وحـــرفه ـــاضـى  مــــســـتـــعـــيـــدة ذكـــرى ا
وفنونه ففى محـكى القلعة - الذى رعى أنشطته
الـوزيـر الــفـنــان فـاروق حـســنى مـفــتـتـحــا فـعــالـيـاته
وأشرف عـليـها د. أحـمد مـجاهـد رئيس الـهيـئة -
تــتـــشــابـك األنــشـــطـــة مــعـــلــنـــة عن فـــرح رمـــضــانى
حـقـيــقى حـيث حتـيــطه سـيـنـوغــرافـيـا د. صـبـحى
السـيد وتـتقدمه الـسيرة الـهاللية بـراويها الـشعبى
عـزت قـرشى وفـرقـة عـز الـدين نـصـر الـديـن كـما
حتـتـضن روايـة الـوجه الـبـحـرى بـأداء أحـمـد سـيـد
ــواهب وهـم يــعــرضـون حــواس ومــعــهــا ســنــجــد ا
مـواهــبــهم وأعــمــالـهم الــفــنــيــة حتـتــضــنــهم احلـارة
عـمـقة الشـعـبيـة واألمـسيـات والـندوات الـثـقافـيـة ا
مـسـتــضـيـفــة كـبـار الـشــعـراء والـكــتـاب حتت قـيـادة
ركزية الـشاعر سعـد عبدالرحمـن رئيس اإلدارة ا
لــــلــــشــــئــــون الـــثــــقــــافــــيــــة ومــــعه يــــقـف الــــفــــنـــان د.
عـبـدالـوهـاب عـبـداحملـسن مـشـرفـاً عـلى األنـشـطـة
ركزية الفنية مع دعم على شوقى رئيس اإلدارة ا

الية واإلدارية. للشئون ا
جواء من البهجة واألصـالة يتسع حضنها لألسرة
ـــصــريــة لــتــنـــتــقل من فن إلـى فن ومن نــدوة إلى ا
عـرض شـعبـى فى محـكى الـقـلـعـة الـذى حتول إلى
حـديـقـة طـراحـة لـكل الـزهـور الـبـديـعـة وتـشـاركت
أقاليم مصـر لتحيل العواصم إلى وهج فنى زاخم
بـــــاإلبــــداعــــات واإلنــــشـــــاد الــــشــــعــــرى واحلــــوارات

الثقافية اخلالقة.
فــفى إقــلــيم وسط جــنــوب الــصــعــيـد وفـى حـضن
ســـاحـــة أبى احلـــجـــاج األقـــصــــرى حـــيث يـــجـــتـــمع
ـــعــاصــر ــصـــرى الــقــد وا الـــتــاريخ اإلسـالمى وا
ـاذج من فـنـون وإبـداعـات الـصـعـيـد لـيـعـرض لـنـا 
مـن غــنــاء شـــعــبـى مع الــســـيــرة الـــهاللــيـــة وإنــشــاد

 ليالى احملروسة
أشاعت البهجة
وخاطبت

وجدان اجلمهور
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(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 رياالت > سوريا 35 ليرة >اجلزائر <
> لبنان 1000 ليرة > األردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

رياالت > اإلمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 رياالً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة باجلريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. واجلريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة اجليزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> االشتراكات ترسل بشيكات او حواالت بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس اإلدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا

 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم احلــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحـمـد عــبـدالـغـفـور
جـــــواد الـــــبـــــابـــــلى 

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

االشتراكات السنويةاالشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دوالراً

الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً
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سرحي جريدة كل ا

7 من  سبتمبر 2009 

ثلة مسرحية وسينمائية > ولدت الفناة أمينة رزق فى 15أبريل وهى 
وتليفزيونية مصرية من الرعيل األول الذى 
تأسس على يديه احلركة التمثيلية.

7 من  سبتمبر 2009  العدد 113
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 العدد 113

 على خليفة:
 أهم مدربى

التمثيل فى مصر
تالميذ لرجل
حقيقى اسمه

«نبيل منيب» صـ7

 إغفال التفاصيل
همة فى«اجليل أبو ا

زلومة» صـ14

نحو فكر خالق جلامعاتنا
هرجان العربية فى ا
الدولى للمسرح اجلامعى

بتونس صـ29

 ح تصنع السينوغرافيا
عناصر العر ض

 فى محكى القلعة صـ5

سرحجى ا
 محمود األلفى ..

فنان رغم أنفه صـ27

 سليم كتشنر: ال يوجد كاتب غير
منحاز ومسرح الثقافة اجلماهير

أكثر انفتاحاً من غيره صـ6

صورة الغالف

 من سيرة وحياة
الفنانة الكبيرة
أمينة رزق

مختارات العدد 

 فاروق حسنى :
غرب كان موقف ا
نبيالً ح سحبت
مرشتحها لصاحلنا
فى معركة

اليونيسكو صـ8

جملموعة
 من

صري  الفنان ا

لوحات العدد

لك  مخرج 
قدرات فى تقد
رئية الصورة ا
لك جرأة و
التفسير فى 

«كفر التنهدات»
صـ9

 حنان سليمان
تنقذ العانس
واخملرجة تفارق
ب الشخصية
الرئيسية
واجلمهور
 صـ11

سرحي جريدة كل ا

> جاءت أمينة رزق إلى القاهرة  قادمة من طنطا بصحبة عمتها أمينة محمد
والتى كانت تعمل بالتمثيل أيضا  واستقر بها احلال فى مدينة القاهرة بحى روض

الفرج  لتلتحق فيما بعد بفرقة رمسيس. 
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تـدعــو مـســرحـنــا الــكـتــاب والـنــقـاد فى مــصـر
ــشـاركـة بـالــكـتـابـة فى والـدول الـعــربـيـة إلى ا
قـال على ملـفـاتهـا على أال تـزيـد الدراسـة أو ا
ألف كــلـــمــة. كــمـــا تــدعـــو الــنــقـــاد فى الــدول
العربيـة إلى موافاتها بدراسات مزودة بالصور

سرح فى بالدهم. عن عروض ا

سرحى.. سوسيولوجيا التلقى ا
مقال لـ مانفريد فيسنر يترجمه

أحمد عبدالفتاح

 من سوريا يكتب جوان جان
سرح فى الثقافة عن دور ا

عاصرة السورية ا

 عبدالغنى داود يكتب عن
مصير النص ب الكتابة
سرحى واجلمهور والفضاء ا

هرجان احلر الدولى اخلامس /األردن 2010 ودعوة للمشاركة فى ا

سرحي باستعادته  الكاتب الروائى الكبير بهاء طاهر.. أحالم ا
اقرأ حواره مع كرم مطاوع وقراءة شعبان يوسف إلسهاماته
كناقد مسرحى نحتاج إليه األن.. ملف العدد  صـ 23 -26

ـسـرحـيــة والـفـوانـيس جــولـة هـذا األسـبــوع فى مـوقع مـجــلـة الـفـوانــيس ا
مـجـلــة مـسـرحـيــة تـصـدرهــا شـبـكـة الــفـوانـيس الــثـقـافــيـة ويـشـرف عــلـيـهـا
ـوقع تـسـعـة ـغـربى عـبـد اجلـبــار خـمـران وا ـســرحى ا الـكـاتب واخملـرج ا
أقـســام الـرئــيـســيـة مــقـاالت مــسـرحــيـة رفع الــسـتــار أخـبــار حـوارات
نـصــوص إصــدارات مـســرحـيــة مـهــرجــانـات وقــسم بــاسم سـر الــوجـود
ـوقع ــكــنك فــيه االسـتــمــاع فــقط ألغــانى مـارســيل خــلــيـفــة  ويــوجــد 
اجملــلــة  614 مـــقــاال مــســـرحــيــا إحـــدى عــشـــرة تــغــطـــيــة لـــلــمــهـــرجــانــات
ــؤلـفـ عــرب عـرض خلــمـسـ ــسـرحــيـة و 110 نـصــوص مـسـرحــيـة  ا

اصــدارا مـسـرحـيـا  43حـوارا مع مـسـرحـيـ وأدبـاء ومـثـقـفـ عرب 13
ـسـرح الـعـربى وحتت عنـوان رفع الـسـتـار جند مـوضـوعـا حـول رجاالت ا
ـسـرحـيـة أمـا جـديـد ايـضــا ثالثـة عـشـر مـقـاال نــقـديـا لـبـعض الـعــروض ا
ـوقع هـذا الـشـهـر فهـو تـغـطـيات الفـتـتـاح وفـعـاليـات الـيـوم األول والـثانى ا

ـهـرجـان طائـر الـفـيـنيق األول بـطـرطـوس لـلكـاتب كـنـعان والـثالـث والرابع 
الـبـنى ومـقـال لـعـثـمـان فـارس بـعـنـوان حس مـعـاصـر فـى تـرجـمـة مـشـاعر
شــكــســبــيــريــة ويــتــحــدث عن ثـالث جتــارب مــســرحــيــة لــلــمــخــرجــة ايــفـا
ـســرحـيــة اجلـديــدة مـنــهـا: دعــوة لـلــمـشــاركـة بـرجــمـان وبــعض األخـبــار ا
ــهـرجــان احلـر الــدولى اخلـامس /األردن 2010 وهــو مـهــرجـان لــفـرق بـا
األطــفــال والــكــبــار ويــوجــد مع الــدعــوة شــروط االشــتــراك وأهــمــهــا أن
الفـرصة متاحـة أكثر لـلفرقـة التى تقدم عـرض أحدهـما للـكبار واآلخر
ـكـلـفــة واالنـتـقـاالت لألطــفـال مع تـوفــيـر بـعض عــنـاصـر الـديــكـور غـيــر ا
الداخـلـية واإلقـامة وآخـر موعـد للـقبـول هو  30ينـاير  2010وهذا رابط
ـهــرجـان أو مـتـابـعـة مـوقع مـجـلـة ن يـريـد االشـتـراك بـا ـوقع  ـوضــوع وا ا

سرحية. الفوانيس ا
http://alfawanis.com/masrah/?p=3253 
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ـسرحـي الـسـكنـدريـ للـوقوف ا
ــــهـــرجـــان مــــذيال إيـــاه بــــجـــانب ا
ـــســرح بـــجـــمـــلـــة " يـــارب نـــلـــحـق ا
بتاعنا قبل ما يبقى مش بتاعنا "
مـــســرحـــنـــا : بـــالـــتـــوفـــيق لـــقـــصــر
التـذوق فى تلك األنـشطـة الفـنية
ولـــكن الـــســـؤال هل يـــصح أن يـــتم
حـشـر اتـهـامـات داخل دعـوة تـبدو
ـهـرجــان من مـوقع يـعـبـر رســمـيـة 
عن قـصـر الـتـذوق الـذى هـو جـزء
مـن منـظـومـة الـعـمل داخل الـهـيـئة

الـعامـة لقـصور الـثقـافة ? فـقد 
اتــهـام جلـان الــتـحـكــيم والـنـدوات
بـــعــــدم احلــــيــــاد وقــــلـــة الــــثــــقــــافـــة
ــــكـن من خالل والــــقــــيــــمــــة هل 
رســالــة تــعــبـــر عن قــصــر الــتــذوق
ولـيس رأيا شخـصيا الـهجوم على
إدارة الــنـوادى بـاعــتـبـار عــروضـهـا
تـــخـــرج من خـالل أطـــر يـــغـــلـــفـــهـــا
الــقــهــر اإلدارى ? والــســؤال األهم
هــنــا هل تــعــبــر الــرسـالــة عن رأى
ـثال فى مديره قـصر الـتذوق - 
الـفـنـان جـمـال يـاقـوت-  فى إدارة
ـــســـرح  ? وفـى الـــنـــهـــايــة نـــوادى ا
يــــــأتى ســــــؤال أخـــــيـــــر مــــــاعالقـــــة
كــريــيـشـن جـروب بــكل هــذا األمـر

ألم نستفد من الدرس ?

أرســــــلـت مــــــجــــــمــــــوعــــــة الــــــتـــــذوق
ــــســــرحى والــــتـى تـــخــــطـى عـــدد ا
ــشـــتــركـــ بــهـــا أكــثـــر من ثالثــة ا
آالف عــضــو رســالــة ألعــضــائــهــا
يـهـنــئـهم فـيـهــا أحـمـد راسم بـعـودة
مـــهــــرجــــان الـــتــــذوق مــــرة أخـــرى
لـتشـارك به العـروض الـتى لم يتم
تـــصـــعـــيـــدهـــا وحـــسب قـــول راسم
ألسـبـاب لـم يـعـلن عــنـهـا وإن كـان
ـــهــرجـــان يــأتى بـــعــيــدا أشــار أن ا
عن مـــشــاكل الـــلــجـــان والــضـــمــيــر

الغائب !!
لــــيـــتـم رســـالــــته بــــالـــهــــجـــوم غــــيـــر
ـــبـــاشـــر عـــلـى جلـــان الـــتـــحـــكـــيم ا
ــهـــرجــان اإلقــلــيــمى والــنــدوات بــا
ـسـرح بـاحملـلة والـذى لم لـنـوادى ا
يـصـعـد أى عـرض لـقـصـر الـتـذوق
حسبما أشار وحسب قول راسم
" تـــابــعــونــا نــشـــرة يــومــيــة جلــنــة
حتـــكــيـم عــلى أعـــلى مــســـتــوى من
الــــعـــلـم والـــثــــقــــافـــة جلــــنـــة نــــقـــاد
مــــحـــــتــــرمـــــة وذات رأى وقــــيـــــمــــة
عـــروض خملــرجـــ شـــبـــاب بــدون

قهر إدارى " 
ـهـرجـان يـأتى ــلـفت ايـضـا أن ا وا
بــــالـــــتــــعــــاون مع كـــــريــــشن جــــروب
ويــنـهى راسم رســالـته بــطـلب دعم

 عروض للمخرج الشباب
بدون قهر إدارى
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 عصام أبـوالقاسم يكتب من
الــــــــــســـــــــودان عـن جتـــــــــارب
ـــــــــســــــــرح جـــــــــديــــــــدة فـى ا

السودانى

فوتوغرافيا العروض

مدحت صبرى
 عادل صبرى
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سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

سرح عام  1922حيث قامت بالغناء الى جوار > ظهرت الول مرة على خشبة ا
خالتها فى احدى مسرحيات فرقة على الكسار فى مسارح روض الفرج وانتقلت
سرح العربى يوسف سرحية التى أسسها عميد ا للعمل مع فرقة رمسيس ا

وهبى .

> فى أوائل العشرينات بدأت تتردد مع خالتها أمينة محمد على كازينوهات
شاهدة العروض التمثيلية والفواصل الغنائية التى كانت ساحل روض الفرج 
تقدمها فرقة يوسف عزالدين. 
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تـفـضل الـعـمل فـيه وتـعـشق أدواره كـمـا أنـهـا حتب الـفن
ـســرح مـهــمـا لــلـفـن وتـريــد أن تـظل هــاويـة فـى مـجــال ا
وصـلت درجة الـشهرة أو كـثرت أعـمالـها ألن الـهواية –
بالنـسبة لها  –هى األصل والبحث عن كـل ماله قيمة..
سرح الكبار كى ياسم حتلم بأن تـعمل مع مخرجى ا
ــعــهـد تــزداد شـهــرة وخــبــرة كــمــا تــتـمــنى أن تــلــتــحق بــا
ــسـرحــيــة حــتى تــزداد مــعــرفــة بـأدق الــعــالى لــلــفــنــون ا

تفاصيل معشوقها األول.
سرح أبو الفنون ا

يـاسـمـ طــارق بـنت مـحـافــظـة اإلسـكـنـدريــة والـطـالـبـة
ــيـة احلــديـثــة لـلــعـلــوم والـتــكـنــولـوجــيـا عــشـقت بــاألكـاد
ـدرسى مـشـاركـة فى ـسـرح ا ـسـرح مـنـذ  الـتـحـقت بـا ا
ــدرســيــة مــســابـــقــات اإللــقــاء بـــالــفــصــحى واإلذاعـــة ا
سرح فى ـوهبة فالتحـقت بفريق ا وجـدت فى نفسها ا
ـــرحــلـــة اإلعــداديـــة وقــدمت مـــعه عـــرض "الــفـــراعــنــة ا
قــــادمــــون" مع اخملـــرج إسـالم جـــمــــال نــــالت به جــــائـــزة
ا جعلها ديرية  ثلة موهوبة عـلى مستوى ا أحسن 
أكــثـر لـلـمـسـرح فــاجتـهت إلى عـروض الـطــفل بـالـثـقـافـة
ـسـرحــيـة مـثل اجلــمـاهـيــريـة وقـدمـت بـعض الـعــروض ا
"ديـنــا وعــالم الــفــضــاء والــشــجــرة الــطــيــبـة" مـع اخملـرج
عـــاطف بـــكـــرى. وحـــصـــلت عـــلى أكـــثـــر من جـــائـــزة فى
ـسرح مهـرجـانات الـقـراءة للـجـميع وعـنـدما الـتـحقـت با

ــيــة بــالــلــغــة ــدرسى الـــثــانــوى قــدمــا عــدة أعــمــال عــا ا
الـعـربـيـة الـفـصـحى مـنـهـا "الـكـتـرا وأنـتـيـجـون من األدب
اإلغريقى" إخراج عاطف بكـرى أيضا وعندما التحقت
ـسـرح الـكـبـار فى الـثـقـافـة اجلـمـاهـيريـة شـاركت فى
ـــزعـــوم وست الـــكـــثـــيـــر من الـــعـــروض مـــثل "الـــهـــيـــكل ا
يـعـاد وجواب" احلـسن مع اخملـرج كرم أحـمـد و"أرض ا
مع اخملــرج أشـــرف فــاروق وإنـــذار فــرعـــونى وكالم فى
كالم" مـع اخملرج أحـمـد عـوف كـمـا نـالت جـوائـز تـمـثيل
ـهرجانات احلرة مثل عرض "هبط كثيرة فى عروض ا
ـالك فى بــابل" إخـــراج جــمــال قــرنـى و"أوديب مــلــكًــا" ا
إخـراج مازن إبـراهيم كـمـا وقفت أمـام كامـيـرا السـينـما
فـى أفالم "حــرب إيـــطــالـــيــا وأفـــريــكـــانــو وبـــدون رقــابــة
وبـيـتزا بـيـتـزا" غيـر أن عـشـقهـا لـلـمسـرح يـجـعلـهـا دائـما
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أمانى السيد أحمدمرام حسن

كـانت بـدايـته مبـشـرة جداً وكـأنـها دعـوة جـاءته على
طــبق فـضــة من احلــيـاة تــقـول لـه اسـتــمـر فى مــجـال
سرحى التـمثـيل.. حيث بدأ مـحمـد حسن مشـواره ا
ـرحـلـة الـثـانـويـة  فى الـكـثـير مـن الـعروض وهـو فى ا
مــثـل «الــبــؤســـاء بــالـــعــربى الـــفــصـــيح الــثـــأر رحــلــة
ـلك لــيـر .. اجتـه بـعـد ــزاد احلـصــاد وا الــعـذاب ا
ذلك إلى مسـرح الثـقافة اجلـماهـرية مزوداً بـخبراته
ـســرح لـيــشـارك فـى عـروض نـوادى اجلـامــعـيــة فى ا

ـــســرح وأولـــهــا عـــرض «أحــدب نـــوتــردام» الــذى  ا
ـهــرجــان اخلــتــامى الــذى أقـيـم عـلى تــصــعــيــده إلى ا
سرح العـائم والعرض من إخراج أحمد ماهر كما ا
لك لـير» لـقصـر ثقـافة يـشارك مـحمـد فى عـرض «ا
هـرجان نـصـورة وأيضـاً يـتم تصـعـيد الـعـرض إلى ا ا
اخلتـامى الذى أقـيم فى قاعـة منف ويـحصل مـحمد
ــسـرحــيـة حـسن عــلى شــهـادة تــقـديــر عن دوره فى ا
كـــمـــا يــحـــصل الـــعـــرض عــلى جـــائـــزة أفـــضل عــرض

وأحسن مخرج خملرجه السعيد منسى..
ويتمنى مـحمد االستمـرار فى تقد األدوار اجليدة
ـهـرجــانـات واحلـصـول عـلى جـوائـز. ـشـاركـة فى ا وا
ـارس اإلخراج وقـد شـارك من قبل كمـا يـتمـنى أن 
كـــمــــســـاعــــد مـــخــــرج ومـــخــــرج مـــنــــفـــذ فـى عـــدد من

العروض.

محمد جمال الدين
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ـية عـمـرو شـريف طـالـب فى الـفـرقـة الـثـانـيـة بـأكـاد
طـيـبـة إدارة أعمـال بـدأ مـشواره الـتـمـثيـلى مـنـذ عام
 1998وذلك بـــاشـــتــراكـه فى عـــرض"شــبـــاب ألـــفــ
" مـن إخـراج أحــمـد هــيـلــتـون بــعـده شـارك عــلى فـ
ـيـة فى عرض "أحالم بـالـتـمثـيل عـلى مـسرح األكـاد
ـنوعة" إخـراج لينـ الرملى ثم "زكى فى الوزارة"
إخـراج عــصـام الـســيـد وتـوالـت عـروضه فـقــدم بـعـد
ـلك ذلـك "حـصــاوى وأيـامه" مـع لـيــنـ الــرمــلى و "ا
لــيــر" مع اخملــرج تــامــر عــبـاس "الــســلــطــان احلــائـر"
إخـــراج يـــاســـر بـــدوى "هـــذا الـــيـــوم" اخملـــرجـــة عـــزة

احلـــســيــنى كـــمــا شــارك فى "تـــاجــر الــبــنـــدقــيــة" مع
ــوت" تــألــيف وإخـراج اخملــرج أمــ بــكــيـر و "عــ ا
يـاسـر بـدوى يـهـوى عـمـرو مـراقـبـة أعـمـال اخملـرج
ــــارســــة اإلخــــراج لــــذلك فــــقــــد شــــارك ويــــتــــمــــنى 
كمـساعـد مخرج. فى عـرضى الغـرفة الـعلويـة للـين
ــسـرحــيـة الــتى لم يــكـتــبـهـا مــولـيــيـر مع الــرمـلى و "ا
اخملـرج حـمـادة شـوشـة. لـيـقـتـحم بـعـد هـذه الـتـجـربـة
ـارســة اإلخـراج فـيـخـرج عـمـلـ هـمـا "اخـتـرنـا لك

وأحالم اجملنون".
ــسـرحــيـة ـهــرجـانــات ا شـارك عــمــرو فى عـدد مـن ا
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ــهـرجـان الـتـجــريـبى من خالل عـرض "أحالم مـنـهـا ا
هـرجان القـومى للـمسـرح وقد شارك ـنوعـة" ثم ا
ـهـرجـان الدورة بـعـرض "فى بـيـتـنـا فـأر" وفى نـفـس ا

األخيرة شارك بعرض "الغرفة العلوية".
ـركز األول عن دوره كـمـا حصل عـمرو عـلى جـائزة ا
ـــيــة ـــلك لـــيــر" فـى مــهـــرجـــان األكــاد فـى عــرض "ا
ويـحـلم عـمـرو أن يقـدم مـسـرحـيـة عن "يـوم الـقـيـامة"

وأن يقوم بعمل ورشة لكتابة مسلسالت الرعب.

عادل عبد الرازق خـريج كلية احلقوق جـامعة القاهرة يـهوى ويعشق التمـثيل ويقدّر ويحترم
سـرح اجلامـعى بعـد التـحاقه به فـكان ـدرسة وقـد أبهـره ا سـرح ا اإلخراج بـدأ التـمثـيل 

ها. سرح - مسرح اجلامعة - الفضل األول فى تفجير مواهبه وصقلها وتقد لهذا ا
شـارك عـادل بالـتـمـثـيل عـلى خشـبـته فى «حـاالت» تـألـيف أحـمد الـبـرعى وإخـراج نـور صالح
و«الــعـدو فى غــرف الـنـوم» تــألـيف أبــو الـعال الــسالمـونـى وإخـراج أمـيــر شـوقى وحــصل هـذا

ركز األول من مهرجان جامعة القاهرة للعروض القصيرة. العرض على جائزة ا
ن بـدر «شـمس الـنـهار» كـذلك شـارك عـادل فى «أنت حـر» تألـيف لـيـنـ الـرملى وإخـراج أ
تـألـيـف تـوفـيق احلـكـيم وإخــراج يـاسـر الـطـوبـجـى و«قت لألبـريـاء» لـلــحـكـيم أيـضـا واإلخـراج
خلالـد حسـن و«يـوميات مـواطن» إخراج إبـراهيم سـعيد «مـطعم الـقردة احلـية» مع اخملرج
ـركــز األول من مـهــرجـان اجلــامـعـة ـســرحـيــة عـلى جــائـزة ا نــور صـالح وقــد حـصــلت هـذه ا

للعروض القصيرة.
وكــانـت هــذه الــفــتــرة من أخــصب الــفــتــرات اشــتـــراكــاً فى الــعــروض حــيث شــارك أيــضــا فى
«هـاملت» مع أمـير شـوقى «اسطـبل عـنتـر» تأليـف سعـد وهبـة وإخراج خالـد أبو بـكر «أهال
يا بـكوات» تأليف لين الـرملى وإخراج هانى سراج «بكالـوريوس فى حكم الشعوب» تأليف
عــلى سـالـم واإلخـراج لــتــامــر خــالـد «الــواغش» مـع خـالــد حــســنـ ثـم «مـوتـى بال قــبـور» مع
اخملرج محمد حمزة. انتقل عادل عـبد الرازق بعد ذلك إلى فرق الهواة ليقدم معها «شهداء
ـركـز الــعـصـر» تــألـيف وإخــراج سـيف عـبــد الـعـزيــز وقـد حـصـل هـذا الـعــرض عـلى جـائــزة ا
الـثـالث فى مـهرجـان الـسـاقـية األول كـمـا شـارك فى «البـطل فى الـزريـبـة» و«أرض الدم» مع
ركز األول فى اخملرج سيف عـبد العـزيز. وبـعدها شـارك فى «فيش» وهو الـعرض الـفائز بـا
نصف مهـرجان الساقية الثـالث ومن عروضه مع الهواة أيضا «عطـيل» إخراج أحمد عبد ا
و«احلـارة» من تــألـيف وإخـراج مــحـمــد مـبـروك و«الــعـراف األعـمـى» مع اخملـرج أحـمــد عـبـد

ركز األول فى مهرجان الساقية السابع. الفتاح وحصل العرض على ا
عـادل مـارس اإلخــراج أيـضـا وقــدم أربـعـة عــروض هى «كـلـيـوبــاتـرا» لـلــمـؤلف سـعــيـد حـجـاج
غنية الصلعاء» ليوج يونسكو ثم «سوء تفاهم» أللبير كامى. ولد» تأليف محمد نور «ا «ا
تـأثر عـادل بـنيـكوالس كـيـدج ومحـمـود حمـيـدة ويتـمنـى أن يصـبح مثـل أحمـد زكى كـما يـحلم

ية. بالوصول إلى العا

> اجمللس األعلى لآلثار
يقيم األربعاء القادم ندوة
صرى تحف ا بحديقة ا
بالتحرير يتحدث فيها
الكاتب عباس الطرابيلى
عن رمضان الفاطمى

ملوكى. واأليوبى وا
الندوات تقام حتت إشراف
د. زاهى حواس أم عام

اجمللس.

á°Sô°Th áÑ©°U ƒµ°ùfƒ«dG ácô©e
فى رحلته األخـيرة قبل مـعركة الـيونسـكو توجه
الفـنان فـاروق حـسنى وزيـر الـثقـافـة إلى باريس
ــاضى حــيـث يــعــقــد مــجــمــوعــة من اخلــمــيس ا
الـــلــــقــــاءات مع أعــــضــــاء اجملــــلس الــــتــــنــــفــــيـــذى
لـلـيـونـسـكـو ويـلـقى كـلـمـته أمـام اجملـلـس يوم 15
الشهر احلالى وجتـرى االنتخابات على منصب
دير العام للـمنظمة الدولية يوم 18 من نفس ا

الشهر.
وقبيل مغـادرته إلى باريس التقى فاروق حسنى
ــثــقــفـ فى الــلــقـاء الــذى عــقـده مع الــكــتـاب وا
ـحــكى الــقـلــعـة وأداره الــكـاتب احتــاد الــكـتــاب 
مــحـمـد ســلـمــاوى رئـيس االحتــاد حـيث حتـدث
ـنظـمة الـدولية الـوزير عن اسـتراجتـيته إلدارة ا
ــنـصب الــرفـيع كــمـا فى حــالـة حــصـوله عــلى ا
حتدث أيـضا عـن العـقبـات الـتى تواجـهه مـؤكداً
ـــعــــركـــة شـــرســــة لـــلـــغـــايــــة ورغم ذلك فـــإن أن ا

. رشح أسهمه تكاد تكون األعلى ب كل ا
فاروق حسنى اعتـبر أن ترشيح الرئيس مبارك
له لـتـولى مـنــصب مـديـر عـام الــيـونـسـكـو شـرف
كبـير له مشـيراً إلى الـدعم غيـر احملدود الذى
يـــلــــقـــاه من الـــرئــــيس مـــبـــارك وكــــذلك اجلـــهـــد
الـــكـــبـــيـــر الـــذى تـــبـــذله الـــوزارات األخـــرى مـــثل
اخلـارجيـة والـتعـلـيم العـالى فـضالً عمـا يـقدمه

األصدقاء فى الداخل واخلارج.
وعـلى الـرغم مـن وجود 13 مـنـظمـة دولـية تـابـعة
ـتـحـدة فــإن الـتـرشـح لـتـولى إدارة أى من لـأل ا
ـنظـمـات يـتم غـالـبـاً فى هدوء وذلـك على هـذه ا
عكس ما يحدث مع فاروق حسنى الذى يتعرض
لــهــجـــمــات شــرســة فى الـــداخل واخلــارج.. عــلق
فـاروق حسنى عـلى هذا الوضع قـائًال أنا مرشح
مــصــرى وعــربى ومــســلم والــغــرب له حــســابــات
واليهـود لهم حسـاباتهم وهنـاك عملـيات مضادة
ـصرى لـكن إذا كان ـرشح ا تـهدف إلى عـرقـلة ا
ـفهوم على الهجـوم اخلارجى مفـهومًا فـإن غير ا

اإلطالق هو الهجوم الداخلى.
عن رحــلـته مع الــتـرشح لــلـيـونــسـكــو قـال فـاروق
حـسـنى لفـينـا الدنـيـا كلـها من أمـريـكا الالتـينـية
لــلـشــرق األقــصى ألوربــا ومـنــذ عــامــ ونـحن
نظمة نـتعامل مع هذا األمر بـجدية شديـدة وا
اآلن يـــــرأســـــهـــــا آســــــيـــــوى والـــــدور فى الـــــدورة
الــقــادمـة عــلى الــعــرب وقــالــوا لـو تــرشح عــربى
واحـد ستـكون فرص جنـاحه كبـيرة لـلغـاية وقد
ــغــرب الــشــقـيـق نـبــيالً ومــحــتــرمـاً كـان مــوقف ا
عـنـدمـا سـحب مـرشـحـته الـسـيـدة عـزيـزة بـنـانى

صرى. رشح ا لصالح ا
وأعرب فـاروق حسنى وزيـر الثـقافـة عن تفاؤله
نـظـمـة الدولـيـة لـلتـربـية بـالـفوز فـى انتـخـابـات ا
والـثــقـافـة والـعـلــوم "الـيـونـســكـو" الـتى جتـرى18
ــنــظــمــة بــالــعــاصــمــة ــقـــر ا ــقــبل  ســـبــتــمــبــر ا
الـفرنـسـيـة باريس ويـتنـافس فـيـها 8 مرشـح
يـسـعـون حلـصـد أصـوات 58  دولـة وقـال أريد
ـصـر والـعرب ال أن أجـلب مـنـظمـة الـيـونـسـكـو 

أن نذهب إليها .
وأضـاف وزير الـثقافـة أننـا داخلـون على مـعركة
شرسة ال نـستـطيع الـتكـهن بهـا وبنـتائـجها واذا
ـكـسب واخلــسـارة سـتـكـون قـيـست بـحــسـابـات ا
ـائـة .. مــوضـحـا أن مــعـركـة الـنـسـبـة  50 فـى ا
الـيونسـكو احلـالية أصـعب بكـثير من أى مـعركة
تـحدة خاضـتهـا مـصر سـابقـا سـواء فى األ ا

أو منظمة الطاقة.
وأشـار إلى أن عـملـيـة الـتـصويت سـتـبـدأ يوم18
وقــد حتــسم مـن اجلــولــة األولى لــكــنــهــا إذا لم
حتـــسم ســيــســتــمــر الــتــصــويت  5 أيــام يــتــدخل
خالل هـذه الـعـمـلـيـة حسـابـات أخـرى واتـفـاقات
وتـــربـــيـــطـــات بـــ الـــدول األعـــضـــاء حتـــكـــمـــهـــا
ـــــتــــاحــــة داخل ـــــنــــاصب ا ــــصــــالـح وتــــوافــــر ا ا
الـــيـــونـــســـكـــو .. مـــوضـــحـــا بـــالــقـــول "انـــشـــغـــالى
بــالـيـونـسـكـو أخـذنـى من كل شىء حـتى أنـنى لم
أرسم لـوحــة واحـدة مــنـذ  4 شـهــور وأحـاول أن

أكرس وقتى لـلتحـضير لالنتـخابات حـتى تظهر
نظمة الدولية". مصر بالشكل الالئق فى ا

نـظمة أن وأضـاف أنه للمـرة األولى فى تاريخ ا
دير العام هذا الكم من تشهد فيها انتخابات ا
ــرشح ــضـادة لــتــرشــيح ا الــعــنف والــعــمــلــيــات ا
ــصـرى .. رغم أن الــعـرف الــدولى لــلـمــنـظــمـة ا
يــقـــسم أعـــضــائـــهــا الى  6 مــنـــاطق وكــان لــكل
منـطقة نـصيب فى إدارة الـيونسـكو وحان اآلن
الـدور عـلى الـعـرب إلدارة الـيـونـسـكـو .. مـشـيـرا
إلى أنه أكـــبــر مــرشـح لــديه أصـــوات حــتى اآلن
نـصب الدولى وإلى اآلن نحن وفـرص للفـوز با
ـنــطـقـة اآلمــنـة وذلك مــا يـبـرر الــهـجـمـات فى ا
الـــشــــرســـة من بــــعض اجلـــمــــاعـــات فى الــــعـــالم
خــاصــة الـــيــهـــوديــة وتـــزداد مع اقــتـــراب مــوعــد

االنتخابات.
وقــال وزيــر الــثــقــافــة فــاروق حــســنى إن هــنــاك
حسـابات دقـيقـة ومصـالح سيـاسيـة واقتـصادية
ــــنـــظــــمـــة وثـــقــــافــــيـــة لــــكل الـــدول األعــــضـــاء 
ـرشح أو غـيره الـيـونسـكو للـوقـوف وراء هذا ا
ــــــعـــــقـــــدة إال أنه فـى ظل هــــــذه احلـــــســــــابـــــات ا
والـعقبـات التى تعـرضت لهـا حملـته االنتخـابية
نظمات اليهودية وخصوصا من جانب بعض ا

رشح األقرب للفوز فى اليونسكو . مازلت ا
ـصر جـيد جدا وأشار إلى أن مـوقعه كـمرشح 
فهناك العـديد من الدول األعضاء أبدى تأييده
عركة الـتى ستجرى بعد يوم  18سبتمبر لكن ا
لن تـــكــــون ســـهـــلــــة عـــلى اإلطالق .. مـــؤكـــدا أن
انــتـخــابـات مــنـظــمــة الـيــونـســكــو لـهــا اعـتــبـارات
خــاصـة وحــسـابــات مـعــيـنــة لـلــدول إذ إن هـنـاك
بــعض الـدول األعــضــاء ال تــرغب فى أن يــتـولى

نصب مسلم عربى مصرى. هذا ا
وردا عــــــلـى ســـــؤال حــــــول رده عــــــلى احلــــــمالت
ـنـاهضـة ضـده قـال فاروق حـسـنى إن الـيـهود ا
يـعـملـون بـقوة ضـده لـكنـنـا نحـاول كسـر دائـرتهم
ـغـلـقـة بـإظـهـار احلـقائـق ودحض أكـاذيبـهم من ا
ـــصــداقـــيــة ن يـــتــمـــيـــزون بــا خالل بـــعــضـــهم 
والـنـزاهـة ومـهـمـا كـان ردنا لـن يـكـون له تـأثـير
أقـــوى من تـــأثــيـــر فـــرد مـــنـــهم يـــقـــول احلــقـــائق
ويـكتـبـهـا فـيكـون قـد شـهد شـاهـد من أهـلـها ..
مــوضـحــا أنـنــا لـســنـا ضــد الـيــهـود ولــكـنــنـا ضـد
ـمـارسـات اإلسـرائـيـلـيـة فى األراضى الـعـربـيـة ا
ـنطـقة ونـحن دعاة وضـد أفعـال إسرائـيل فى ا
ـنــظـمـة الـتى أنــشـئت لـتـقـيم سالم وهـو شـعـار ا

السالم فى عقول البشر .

وعرض فاروق حـسنى مالمح برنامجه إلصالح
ــقـبــلـة وشـرح وإدارة الــيـونــسـكــو خالل الـفــتـرة ا
ـــنـــظـــمــة بـــعض تـــفــاصـــيـــلـــهـــا من أجل إصالح ا
الـدولــيـة ومــؤســسـاتــهــا فى مــجــاالت الــتــعـلــيم

والتربية والعلوم والثقافة.
ـؤهـلـة وأوضح أنه يــنـوى اخـتـيـار أكـفـأ الـعـقـول ا
فـى الـــعـــالـم لـــكـى يـــتــــوفـــر بــــنك دائم لـألفـــكـــار
الـية لـلصـرف على ـوارد ا والعـمل على تـوفيـر ا
الـبحث الـعـلـمى والـدراسات الـعـلـمـية فى الـبـيـئة
ـناخ ومحـاربة الـفقـر مشيـرا إلى أن العـنصر وا
الـهـام الـذى سـيـوفـر مــوارد مـالـيـة هـو االهـتـمـام
بـالــنـشـاط الــثـقـافـى .. مـوضـحــا أن هـنـاك رؤيـة
تـتــمــحـور حــول "انــتـقــال الــقـارات" حــيث تــنــتـقل
ثــقــافــة الــدول الـكــبــرى إلى الــصــغــرى والـعــكس
وتـبـادل الـثـقافـات والـعـمل عـلى نشـرهـا بـاحلوار

والتفاعل .   
وقـال فـاروق حـسنى إن مـنـظـمـة الـيـونـسـكـو كان
ــاضى لـكـن مع قـلــة الـتــمـويل لم لـهــا بـريق فى ا
ــــطـــلــــوب لــــتــــلــــبى تــــمــــارس دورهــــا بـــالــــشــــكـل ا
طــمــوحـاتــهــا ولن يــعـود لــهــا هـذا الــبــريق سـوى
بـاألحداث الثـقافـية الهـامة والبـعد عن الـتعامل
بــشــكل روتــيــنى مع مــلــفــات الــتــعــلــيـم والــشــبـاب
وقــضــيــة الــفــقــر وعــلـيـه يــجب إنــشــاء صــنـدوق
ــــالـــيـــة ـــوارد ا لـــلــــتـــنـــمــــيـــة يـــتــــوفـــر من خـالله ا
والــعـنـاصـر اإلنــسـانـيـة الــتى تـتـعــامل مع قـضـايـا

نظمة بشكل أفقى وليس راسيا. ا
وحــول مــطــالــبــته بــطــرح خــريــطــة طــريق لــعــمل
الــوزارة قـبـل مـغــادرتــهـا قــال فــاروق حــسـنى إن
ـــبــــدعـــ وهـــدف هـــذه اخلــــريـــطــــة من صـــنـع ا
الوزارة تشجيع اإلبداع وتـوفير البنى التحتية ..
مــشــيــرا إلـى أن مــصــر مــلــيــئــة بــهــذه الــعــنــاصـر
الــقـــادرة عــلى ضخ دمــاء جـــديــدة وفــكــر جــديــد

وتصورات جديدة بوزارة الثقافة.
وأشار إلى أنه لـيس من احلكـمة أن يـكون الـوزير
القـادم مثل "فاروق حـسنى" واصـفاً ذلك بـاخلطأ
خـــاصــــة وأن الــــوزارة حتــــتــــاج إلى فــــكــــر جــــديـــد
ـرحـلة وبـصـمـة أخـرى وإبـداع آخـر يـتـنـاسب مع ا
ـقبـلة الـتى توافـرت لها أسـس قوية خـالل توليه ا
ــكـتــبـات وعــشـرات ـنــصب أثــمـر عــنـهــا مـئــات ا ا
ـتـاحـف الـنـوعـيـة وعــلى رأسـهـا أعـظـم مـتـحـفـ ا
فى الــــعـــالم  مـــتــــحف احلـــضـــارة الــــذى يـــنـــتـــهى

تحف الكبير الذى ينتهى 2013.   2012 وا

 يسرى حسان 
غرب كان نبيالً عندما موقف ا
 سحبت مرشحتها لصاحلنا

فاروق حسنى للمثقف قبل مغادرته إلى باريس:

 فرصتنا قوية والدولة بذلت
 جهوداً جبارة من أجل الفوز

 كلما اقترب موعد االنتخابات ارتفعت
صرى رشح ا نبرة الهجوم على ا
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سرحي جريدة كل ا

سرحى أحمد > الناقد ا
خميس أحد كتاب جريدة
«مسرحنا» يعكف حاليًا
على وضع تصور لنشرة
ركز الهناجر شهرية 
للفنون بعدما اختارته
الدكتورة هدى وصفى
ليكون مسئوًال عن هذا
اإلصدار الذى يتابع

نشاطات مركز الهناجر.
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> بعد خروج فردوس حسن من الفرقة فى الثالثينيات أصبحت أمينة رزق بطلة الفرقة
سرحيات . بال منازع وظهرت أمام يوسف وهبى فى العديد من ا

áÑ£°üŸG 

✂✂

سرحي جريدة كل ا

> عام  1924 التحقت بفرقة يوسف وهبى  وفى عام  1925أسند لها يوسف وهبى أول
دور رئيسى هو "ليلى" فى مسرحية الذبائح. وفى عام  1930أسند لها أدوار البطولة
بالتبادل مع الفنانة فردوس حسن.
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> اخملرج شاذلى فرح
يجهز لتقد عرض
األطفال قمر احلواديت
تأليف مصطفى سليم
لفرقة قصر ثقافة حلوان
ضمن خطة إدارة مسرح
الطفل بالهيئة العامة
لقصور الثقافة ينتظر
أن يتم تقد العرض
بعد عيد الفطر.

¢ùfƒJ  ≈a IGƒ¡∏d ÉfÉLô¡e ≥∏£J.. ìô°ùª∏d á«Hô©dG áÄ«¡dG
اجلـدير بـاذكر أن اجملـلس الـتنـفيـذى طلب من
ـكاتب الـقطريـة األعضـاء فى الهـيئـة ترشيح ا
أربعة أعـمال مسرحـية معاصـرة تتحمل الـهيئة
ـلكية تكـاليف نشـرها وطبـعها وتـغطيـة حقوق ا
الـــفـــكـــريـــة لـــهـــا عـــلـى أن تـــكـــون من األعـــمـــال
تميزة ويتفق كل مركز قطرى على حدة مع ا
مؤلـفى هذه األعمـال قبل الـشروع فى نـشرها
حـــيـث اقـــر اجملـــلس تـــشـــكـــيـل هـــيـــئـــة عـــلـــمـــيـــة

لإلشراف على عمليات النشر وتبعاته.
وأضاف الفيلكاوى أن اجمللس التنفيذى للهيئة
ـسرح الـعـربيـة لـلـمسـرح أقـر إقامـة مـهرجـان ا
العربى للهواة فى اجلمهورية العربية التونسية

الشقيقة خالل الفترة من 10ـ 16يناير .2010
ـــراكــز كــمـــا طــالـب اجملــلس فـى اجــتـــمــاعه ا
الـقـطــريـة فى حــال تـوافــر أى مـقــتـرحـات أو
طلبات أو توصيـات تتعلق بعمل اللجان التى
ـكن أن ترفع إلى هـذه اللجان تمتـشكيـلها 
عن طــريق األمـانــة الـعــامـة لــلـهــيـئــة الـعــربـيـة
لــلــمـســرح ومــقـرهــا الــشــارقـة الــتى بــدورهـا
ــرئــيـات الــلــجـان ــراكــز الـقــطــريـة  تــوافى ا
ـــراكـــز الـــقـــطـــريــة عـــمـــا يُـــحـــال إلـــيـــهـــا من ا
ـراكز اخملتـلفـة عـلى أمل أن تسـتفـيـد هذه ا
ــــتــــخـــصــــصــــة فى أعــــمـــالــــهـــا من الــــلــــجـــان ا

سرحية اخملتلفة. ا

 قــرر مــســؤلــو الــهــيــئــة الـعــربــيــة لــلــمــســرح فى
االجـتــمـاع األخــيـر جملــلـســهـا الــتـنــفـيــذى إقـامـة
ـــقـــبل بـــتــونس مــهـــرجــان لـــلـــهــواة فـى يــنـــايــر ا
ــراكـز وتــشـكــيل الــلــجـان اخملــتــلـفــة وتــكـلــيف ا
الـقُـطْـرية بـتـنـظيم الـورش والـنـدوات قبل نـهـاية

العام احلالى.
عُقد االجـتمـاع االستـثنائـى للمـجلس الـتنـفيذى
لــلـهـيـئـة الـعـربـيـة لــلـمـسـرح فى إمـارة الـشـارقـة
ونــتج  عـــنه تــشـــكــيـل الــلــجـــان الــتـــالــيـــة: جلــنــة
الـتــدريب والـتــأهـيل جلــنـة اإلنــتـاج والــتـسـويق
ـهــرجـان جلــنـة الــدراسـات والــبـحـوث جلـنــة ا
جلـنة العالقات الدولـية جلنة العـضوية جلنة

العالقات البينية للمراكز القطرية.
وحـــــول  االجـــــتـــــمـــــاع قـــــال  الـــــدكــــتـــــور نـــــبـــــيل
الفيلكاوى نائب رئيـس الهيئة العربية للمسرح
بـأن اجمللس التأسـيسى أقر أن تكـون األنشطة
ــتــبــقـــيــة من الـــعــام احلــالى فـى أن يــنــظم كل ا
مـــركـــز قـــطــــرى ورشـــة فى أى فــــرع من عـــلـــوم
ــسـرح فى وقـت ال يـتــجــاوز نـهــايــة ديـســمــبـر ا
ـنـاقـشة قـبل ومن ثم إقـامـة حلـقة 'سـيـمـنار ' ا
ـسـرح الـعـربى الـضـرورية واحـدة من قـضـايا ا
يُـــــدعى لـــــهـــــا مـــــســـــرحــــيـــــون مـــــتـــــخـــــصـــــصــــون
ـيـون عــلى أن تـنـظـم أيـضـا فى وقت ال وأكــاد

قبل. يتجاوز ديسمبر ا
كــمـــا طــلب اجملــتـــمــعــون من كـل مــركــز قــطــرى

على حـد سـواء بحـيث يـتم حتفـيـز الكـتاب فى
كل الدول األعضاء فى الهيئة.

من جــهـــة أخـــرى طــلـب اجملــلس الـــتـــنــفـــيــذى
ــســـرحــيــ لـــنــشــر لـــلــهــيـــئــة الـــتــعــمـــيم عــلـى ا
أبــحـــاثــهم ودراســاتــهم وأخـــبــارهم وأعــمــالــهم
ــســرح الــعــربى الــتى ــســرحــيــة فـى مــجــلــة ا ا
تــصــدرهــا الــهـــيــئــة حــيث خـــصص مــكــافــآت
ـنـشــورة حـسـبــمـا تـنـص عـلـيه مــالـيـة لــلـمــواد ا

الية للمجلة. الالئحة ا

وضع تـصــورات تـفـصـيــلـيـة لـهـذيـن الـنـشـاطـ
حــيث يـتم إرسـال هـذه الــتـصـورات إلى األمـانـة

العامة فى الشارقة.
وقـد أشــار د. الـفـيــلـكـاوى إلـى أن اجملـلس قـرر
تـخصيص مبـلغ سبعـة آالف دوالر أميركى لكل
مـركــز قـطــرى لــتـغــطـيــة تـكــالـيـف إقـامــة هـذين
الـنـشاطـ كمـا قـرر اجمللس الـتـنفـيذى لـلـهيـئة
ــشـــاركــة بـــشــكل فـــاعل فى ـــراكــز بـــا تــوجـــيه ا
ـسـرحى لـلــكـبـار والـصـغـار مــسـابـقـة الـتــألـيف ا

جنم وراتب مع زغلول ..
سرح احللبى  ضيوفا على ا

 تعميم نشر
أبحاث ودراسات
وأخبار

سرحي فى ا
سرح مجلة ا
العربى

شـركـة اللـؤلـؤة لالنـتاج الـفـنى الـسـورية دعت
صرى مـحمد جنم وأسرة مـسرحية الـنجم ا
سـرحـية فى "زغلـول ع احملـمول " لـتـقـد  ا
حـلب خالل عـطلـة عـيـد الـفطـر الـقـادم على

مسرح دار التربية 
ـسـرحـيــة مع  أحـمـد يـتـقـاسـم جنم بـطـولــة ا
راتب  شـــــيــــريـن  حــــنـــــان شـــــوقى  فــــاروق

جنيب  عبدالله مشرف .
ــــهــــا فى بــــيـــروت ــــســــرحـــيــــة ســــبق تــــقـــد ا

ارك وحققت صدى طيبا  والد
مــحــمــد جنم عــبــر عن حــمــاســته لــلــتــجــربــة
ــــســـــرح الــــســـــورى حــــقق مــــشـــــيــــرا إلـى أن ا
انــــتــــشــــارا فـى الــــفــــتــــرة األخــــيــــرة من خالل
ــــهـــــرجــــانــــات  حــــضــــوره الـــــدائم فـى أهم ا
ويـتميز احلضـور السورى بخـصوصية جتعل

اآلخرين  يرفعون القبعة احترما لها 
ـسـرحى الـسـورى مـحـمود ومن جـانـبه قـال ا

خرقى صاحب الدعوة : 
 إننـا فى الشـركة ال تـستـحوذ عـليـنا " ذهـنية
" الـربح  وخـطأنـا إن حـصل يـكـون فى الفن
ال بـــــحــــــقـه من أجـل مـــــســــــخـه وإفـــــراغـه من
مـضـمـونـه كـمـا يـفـعل الـبـعض وكـمـا أنـنـا فى
الشركة ال نقول " اجلمهور عايز كده "  " .
وتـــابع " بل إنـــنـــا نــنـــطـــلق من مـــبـــاد ويــأتى
االنـفتـاح فى مـقدمـتهـا  واسـتحـضـارنا لـهذا
الـعـرض ال يـعـنى أنه " األفـضل  فـلـسـنـا من
يقرر  بل اجلمهور  والنقاد ( إن وجدوا )"
وختم " خـرقى " بـأن هذا الـعمل ال يـعنى أن
حـلب خالية من الــ " كـبار " أو أننا " أفـلسنا
"  بـل هى دعـوة لالنـفــتـاح وقـبــول اخملـتـلف 
فإذا كان ضـعيفـا عرفنا مـكامن القـوة عندنا

 و إن كان قويا عرفنا مكامن الضعف " .

وأضـاف " إنـنـا نـعـمـل .. وإنـنـا عـلى ثـقـة بـأن
ـــســـرح دون غــيـــره يـــحـــتــفـظ بــالـــراسخ  و ا
يــســتـبــعــد الــواهى  وفى هــذه الــســنـة كــانت
سـرحى هـذه خـطـوتـنـا فى مـجـال الـنـشـاط ا

الكوميدى ذى الطابع الشعبى  ".
وأكــد "خـــرقى" أن اســـتــضـــافــتـه لــلـــعــرض ال
ـسـرح احللـبى  الفـتا انـه با تتـعـارض مع إ
ـــكن أن إلى أنـه وبــقـــراءة مـــتــعـــددة األوجه 
نــــوظـف هـــــذه اخلــــطـــــوة فـى خــــدمـــــة حـــــلب
وفــنــانــيــهــا  والــقــرار فى الــنــهــايــة بــيــدهم 

وحتقيقها يتم " بهمتهم " . 

محمد جنم
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بــــــتـــــــشـــــــخــــــيـص عـــــــدد من
الشخصـيات السياسية من
بــيــنــهم الــرئــيس األمــريــكى
أوبــــامــــا والــــلـــيــــبى مــــعــــمـــر
القذافى إضافة إلى رئيس
الـــوزراء األردنى وعـــدد من
الـــــوزراء  أعــــد مــــوســـــيــــقى
ــــــصـــــرى الـــــعــــــرض عـالء ا
وحــازم خـزوز أمــا اإلضـاءة

فكانت حلس فاشة.

سـبـايلـة  رانـيا اسـمـاعيل 
الرا صـــواحلــــة  آيــــة الــــتل
..وقــــدم الـــعـــرض مـــقـــاربـــة
ســـــــاخـــــــرة لـــــــوقـــــــائـع مـــــــثل
"االنـــتـــحـــار الــتـــلـــفــزيـــونى 
وازدحــام الــفــضــائــيــات فى
ــــــســـــــلــــــسالت رمــــــضــــــان 
وبـرامج الـتـسول " الـثـرثـرة 
وكــان لــلــسـيــاســة نــصـيــبــهـا
حــــيـث قــــام فـــــريق الـــــعــــمل

على مسـرح قاعة" العاللى
" بــفــنـــدق حــيــاة ريــجــنــسى
بـالـعـاصـمـة األردنـيـة عـمـان
قـدم الـفـنان نـبـيل صـواحلة
مسرحـية "ألف أزمة وأزمة
" مـــــنــــاقــــشــــا الـــــعــــديــــد من
سلبيـات الواقع االجتماعى
الـعـربى فى إطــار كـومـيـدى

استعراضى. 
الـــــعــــرض بـــــطـــــولــــة حـــــسن

مجلس عدل توفيق احلكيم .. 
ضد االستيطان االسرائيلى 

مــســرح الـرواة الــفـلــسـطــيــنى قـدم األســبـوع
ـسـرحى " مـجـلس الـعدل اضـى العـرض ا ا
" عن نـص لــتــوفــيـق احلــكــيـم تــدور أحــداثه
ـكن لــقـاض حـول مــفـاهــيم الـعــدل وكــيف 
مــرتـش أن يــقــلـب احلق بــاطـال واحلــقـــيــقــة
الـواضــحــة إكـذوبــة  وذلك من خالل فـران
سـرق إوزة أحـد زبـائـنه وأطــعـمـهـا لـلـقـاضى
وعـنــدمـا شـكــا صـاحب الــوزة ادعى الـفـران
أنـــهــا طــارت وهى مــشــويــة وأيــده الــقــاضى
بــالــطــبع مــســتــشــهــدا فى حــيــثــيــات حــكــمه

بقوله تعالى " يحى العظام وهى رميم " !
لـعب بــطـولــة الـعــرض حــسـام الــدين غـوشه
ـا احللو وخالـد محتسب ومـجد الشيخ ود
ولؤى أبو عمـر وإبراهيم دويك أما االخراج
فكان إلبراهـيم الدباغ الذى قال عن العمل
ـــشــــاهـــديـن الـــلــــيـــلــــة ضــــحـــكــــوا عـــلى :إن ا
ــبــكــيـه حــقــا فــأحــداث الــلــيــلــة مــأســـيــهم ا
الـدرامـيـة الـسـاخـرة شـاهـدنـاهـا مؤخـرا فى
حـى واد اجلــــــــوز حــــــــيـث كــــــــثــــــــرت الــــــــبـــــــؤر

االستيطانية. 

ـــســرح مـــكــان لـــصــنع األمل وأضــاف : أن ا
وحث اجلــمــهــور عــلى الــتــغــيـيــر وزرع األمل
ـــســـرح ـــواطـــنـــ حـــيث إن ا فى نــــفـــوس ا
ـــــواطن يـــــجب أن يـــــركـــــز عــــلـى قـــــضــــايـــــا ا
الــفـلــســطــيــنى ال أن يــقـدم أعــمــاال غــربــيـة
ـشـاهدين حـيث كـثرت فـى السـنوات تنـفر ا
األخـيـرة أعــمـاال وبـرامج مـســرحـيـة تـرضى
ــمـــول الــغـــربى ونــحن فـى مــســرح أذواق ا
الرواة رفـضـنا ونـرفض الـدعم لقـنـاعتـنا أن
ـسـرح فـعل ثــقـافى من أجل حـيـاة أفـضل ا
وقدمـنـا الـعديـد من األعـمـال الـتى ما زالت
تـعـرض حـتى الـيـوم كـان آخـرهـا مـسـرحـيـة
شــــارع فـــــســــاد الــــدين حــــيـث اســــتــــقــــطــــبت
جـمـهـوراً كـبـيراً قـلـمـا شـاهـدنـاه فى عروض

مسرحية محلية
مــســـرح الــرواة ســـبق لـه افــتـــتـــاح مــهـــرجــان
ــــســــرحى وكــــذلك فــــعـــالــــيـــات طــــرطـــوس ا
"الــقــدس عـاصــمــة الـثــقــافــة الـعــربــيـة " فى

دمشق فى وقت سابق هذا العام 
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ـنسـتير ديـنة ا ـركز الـثقـافى اجلامـعى  أقام ا
الــتـونـسـيــة الـتـابع لــديـوان اخلـدمـات اجلــامـعـيـة
ــنــطــقــة الــوسط حتت إشــراف وزارة الــتــعـلــيم
الـعالى والبـحث العـلمى والـتكنـولوجـيا - الدورة
الــرابــعــة عـشــرة لــلــمــهــرجــان الــدولى لــلــمــسـرح
اجلــامـــعى فى الــفــتــرة من 1 إلى 8 أغــســطس
2009 برئاسة فتحى اخليرى وإدارة فتحى

بن عمر.
وعلى الـرغم من تـواضع اإلمـكـانيـات الـظـاهرة
إال أن حجم الـنـشـاط يـشيـر بـوضـوح إلى الروح
الـوثابـة واإلرادة القـويـة إلجناح تـقد الـعروض
بــشـــكـل جــيـــد وخـــلق حـــالـــة من الـــبـــهـــجـــة بــ
ــهــرجــان وهم ــشــاركـــة فى ا أعــضـــاء الــفــرق ا
شـــبــــاب اجلـــامــــعـــات الـــذيـن أتـــوا مـن الـــقـــارات

اخلمس.
ــهـرجــان بـفــعـالــيــات مـخــتـلــفـة ذات وقـد حــفل ا
عارض وتـكر عدد طموح كـبيـر مثل إقامـة ا
ــبــدعـ الــتـونــسـيــ مــثل اخملـرج الــكـبــيـر من ا
ــنــصف الــســويــسـى وإقــامــة ورش مــســرحــيـة ا
ــنـاقـشـة مــتـنـوعــة ومـائـدة مـســتـديـرة ونـدوات 
ــنـاســبـة مـئــويـتى الــعـروض وقــراءات شـعــريـة 
الـشاعـر الـتونـسى الـكبـيـر أبى القـاسم الـشابى
والزجال الـكبيـر على الدعـاجى وسهرات فـنية
كل مـســاء تـقـدم فـيــهـا كل فـرقـة فــنـون بـلـدهـا..
ــا تـــتــمـــيــز به من وكــانـت األخــيــرة هـى األجنح 
ـشـاركـة اجلـمـاعـيـة فى الـرقص والـغـنـاء وهـو ا

أمر متوقع مع طبيعة هذه الفرق.
ـسابقـة الرسـمية وقبل أن نـدخل فى عروض ا
نود أن نشـير أيـضا إلى جتربـة متمـيزة أشرفت
هـرجان وأتـاحت لهـا اإلمكـانيات عـليـها إدارة ا
وهـى تـقــد مــحــاوالت جتــريــبــيـة فـى الـفــاصل
سـاء وب ـسرحـيـة فى ا ب انـتهـاء الـعروض ا
الــسـهــرات الـفــنـيــة ألعـضــاء الـفـرق كــانت هـذه
ــبــيـت اجلــامــعى الــتــجـــارب تــقــدم فى مـــدخل ا
سمى «فطومة بورقيبة» وكانت تتسم باجلرأة ا
الشـديـدة فى الـتـنـاول وفى اخلـلط بـ وسائط
فـنــيـة مــتــعـددة إنــهـا كــالـلــعب وأشــبه بـأبــحـاث
ـــفــردات عـــمـــلـــيـــة فى اخـــتـــبـــار الـــعـالقـــة بـــ ا
ـســتـحـدث ــسـرحــيـة بــعـضــهـا الــبـعض وبــ ا ا
منها فقط كان ينقصها التنظيم احملكم للوقت
إلتــاحـة مـشــاهـدتـهـا ومــحـاولـة دراسـتــهـا وإلـقـاء

الضوء عليها.
سابقـة الرسميـة فقد اشترك وحـول عروض ا
ثالث عـشــرة فـرقــة مـســرحـيــة جـامــعـيـة بــثالثـة
ـســابـقـة ويـحــسن بـنـا أن عـشـر عــرضـاً داخل ا
نـذكـر هـذه الـعـروض لـنـتـبـ الـتـوجـهـات الـفـنـيـة
لــشــبــاب اجلــامـعــات وهى عــلى الــنــحــو الــتـالى

وفق تسلسل عرضها زمنياً:
1- عرض «قصر الباشا» عن حلم صيف:

نستير - تونس. ركز الثقافى اجلامعى با ا
2- موزيك هول: جامعة كان - النورمندى -

فرنسا.
لك عبد العزيز - عطف: جامعة ا 3- ا

ملكة العربية السعودية. ا
4- عراة على الصفيح: جامعة كرواتيا -

كرواتيا.
5- الرواسيات: كلية اآلداب ع الشق -

غرب. الدار البيضاء - ا
6- أجراس: اإلقامة اجلامعية - باتنه -

اجلزائر.
ركز اجلامعى للتنشيط 7- عمرو ميم: ا

الثقافى والرياضى بصفاقس - تونس.
8- الظلمة: جامعة سبها - ليبيا.

9- بلها - النجدة: اجلامعة الفيدرالية -
البرازيل.

ركز الثقافى اجلامعى بتونس عراج: ا 10- ا

- تونس.
لك لير: كلية اآلداب - جامعة 11- مأساة ا

ع شمس - مصر.
. 12-واجه ولكن: جامعة بيت حلم - فلسط

13-  احلياة تكون رائعة: اجلامعة
الكالسيكية ببارم - روسيا.

ـسرح اجلـامعى ومن خالل منـظورنـا لطـلـيعـية ا
وخــــصـــوصــــيــــته نــــرى أن أهـم الـــعــــروض الــــتى

هرجان هى: شاركت فى هذا ا
الــعــرض الـــبــرازيــلـى «الــنــجـــدة» من إخــراج آنــا.
أشــكــار وتـــألــيف مــجـــمــوعــة بــاال. س. أو. س.
هـرج يحاولون وهـو يقوم على مجـموعة من ا
تقـد عرض مسـرحى عن اإلنسـان.. إنسـانيته
ومــرضه وعـالجه وطــفــولـــته من خالل جــوالت
فى أمــاكن مـتـعــددة. أى أنـهم يـقـدمــون مـسـرحـاً
داخل مــــســــرح وهـــو عــــرض شـــديــــد االدهـــاش
والـــوضـــوح والـــتـــواصـل مع اجلـــمـــهـــور بـــإبـــداعه
أســالــيب تـــعــبــيــر جتــمـع بــ الــصــوت الــبــشــرى
ـــــوســــيــــقى والــــرقـص فــــضالً عن واحلــــركــــة وا
إحكام إيقاعه فلم يفلت منه اجلمهور حلظة.
والــــعــــرض الــــفــــرنــــسـى «مــــوزيك هــــول» إخــــراج
نــــــعــــــومـى بــــــويــــــديك وتـــــــألــــــيف جــــــون - لــــــوك
ــــســـرح اجلــــديـــد فى الجـــارس.. أحــــد كــــتـــاب ا
فـــــرنـــــســــا اآلن. وهـــــو من ثـالث شـــــخــــصـــــيــــات

ـثــلـة حتـكى األخـيــرة لـهم ولـنـا عن ـثالن و
ـوزيـك هول» حـكـايـة جنـاحـهـا الـبـاهـر مع فن «ا
وصعـودهـا سـلم اجملـد. ومن خالل لـغـة شـديدة
الـشـاعـرية وجـديـدة من حـيث الـبـنـاء الدرامى
نـكـتــشف خـواء هـذا الــصـعـود بل وتــفـاهـة هـذا
الـواقع. العرض شديـد التكثـيف واالقتصاد من
حـــيث مــــفـــرداته الـــفــــنـــيـــة ذو إيـــقــــاع مـــتـــجـــدد
ومــــدروس فى الــــتـــشــــكـــيـل واحلـــركــــة والـــغــــنـــاء
واألداء فضالً عن براعة األخير فيما اتسقت

عناصره وانسجمت فى وحدة جمالية عامة.
والــعــرض الـــتــونــسى «قـــصــر الــبـــاشــا» عن نص
ولـيم شـكـسـبيـر إخـراج خـالـد شنـان واقـتـباسه
مع فـاطـمـة الـنـابـلى وتــألـيف مـوسـيـقى لـتـوفـيق
الـهـوارى. هـو جتـربــة جـرئـيـة فى تـقـد عـرض
غـــنـــائى كـــامـل فـــضالً عن طـــرافـــة االقـــتـــبـــاس
وإنـسـاب األحــداث والـشـخـصــيـات إلى اجملـتـمع
الــــتـــونـــسى «تـــونـــســـتــــهـــا» وإن كـــان يـــحـــتـــاج إلى
وسيقية حية إمكانيات كبيرة لـتكون التجربة ا

وفى البحث حول إثراء التجربة اللحنية.
ـغـربى «الــرواسـيـات» إخــراج حـمـيـد والـعــرض ا
مــرشــد وتـألــيــفه عن مــجـمــوعــة من الـفــتــيـات
ـدينـة ليبـحثن عن اآلخر يخـرجن هاربات من ا
الذى ال يـأتى. قـد استـطـاع الـعرض أن يـشـتبك
مع اجلـمهـور ويـتـواصل بحـيـويـة فائـقـة - فاقت
ــهــرجــان. وإن كــانت هـى امــتـداداً كل عــروض ا
الحــتـفـالـيــة اخملـرج الـكـبــيـر الـطـيـب الـصـديـقى

سرح مختلف فهى بالتأكيد تقدم رؤية عربية 
قامت على ثـقافتـها الشـعبيـة وخاصة الدرامى

منها.
والعـرض الـروسى «احلـيـاة تكـون رائـعـة» إخراج
ـوشـ وتـألـيف بـورس زكـورد عن فـيـكـتـور نـا
احلـيـوانـات الـتى تـقـدر حـكـمـة اإلنـسان وتـطـلب
منه الرفق بها وبالـطبيعة إنه عرض يجمع ب
أســالـــيب عــدة فى الـــتــعـــبــيــر كـــالــســرد والـــفــعل
والــصـورة الــســيــنـمــائــيــة كـمــا يــتــمـيــز بــالــبـحث

نحى. اجليد عن البيئة وبطليعية ا
ــســـرحى لــهــذه ـــشــهــد ا ـــلــفت لــلـــنــظــر فى ا وا
الـعـروض هـو قـوة صعـود الـفـتاة الـعـربـيـة فمن
ـلـك لـيـر.. سـهـا ـثالت عـرض ا مـصـر بــرزت 
غرب عادل وريهام سـامى وإسراء على ومن ا
ســـمــيـــرة هــشـــيــكـــة وراويــة دريـــدى ومن تــونس
ـعـراج بـرزت أحالم احلـكــيـمى فى مـســرحـيـة ا
ومـجمـوعـة عـرض قـصـر الـباشـا مـنـهم عـائـشة
مــتــوار وهـــالــة كــمـــون ونــور جـــاب الــله وســارة
وخــولــة ومـروى ومـن اجلـزائــر دومــاجنى مــنـال
زهـرة وحـيـاة قـدور وأسـمـاء عـقـابـة وسـامـيـة بن

دياب.
ــهـرجــان الــبـاعـث عـلى وأخــيـرا.. حتــيــة لـهــذا ا
تـنـشـيط الـفـكـر اخلالق فى جـامـعـاتـنـا الـعـربـية
وحتـــيــــة إلدارتـه احلـــريــــصــــة عــــلى اســــتــــمـــراره
ـائدة وتـطـويره ولـلـحـبيـب القـردلى الـذى أدار ا
ــســتــديــرة ونـــدوات مــنــاقــشــة الــعــروض بــحب ا
واقـــتـــدار وخلــالـــد بـــوزيـــد مــنـــشط الـــســـهــرات
ـسـائـيــة ولـكل الـشـبـاب الـذيـن عـمـلـوا بـجـديـة ا
هـرجان العربى وإتـقان فى إدارة وتنظـيم هذا ا

هم. ا
º«µ– áæ÷ áé«àf

نستير هرجان الدولى للمسرح اجلامعى با ا
الدورة (14) تونس - 2009

ــشـاركـة لــروحـهم حتـيى الــلـجــنـة كــافـة الــفـرق ا
الـوثـابــة وهـمـمــهم الـعـالــيـة نـحــو مـسـتـقــبل أكـثـر

إشراقاً وإنسانية ب البشر.
وتنوه اللجنة بـ:

- اخملـرج أمـيـر الــعـيـونى حلــرصه عـلى تـقـد
خطاب مسرحى مختلف (تونس).

Vujevic ــمـــثل ديــنــكـــو فــوتــشــيـــفــيــتش - ا
Dinko عن دوره فالدمير فى مسرحية

عراة على الصفيح (كرواتيا).
ــــمــــثل واخملــــرج حـــمــــيــــد مــــرشـــد كــــفــــنـــان - ا

غرب). مسرحى واعد (ا
ـشـاركـة > الـتـوصـيـات: تـوصى الـلـجـنـة الـفـرق ا

ا يلى: وإدارتها 
ـــيـــا - إعــــادة االعـــتـــبـــار لـــلـــنـص عـــربـــيـــا وعـــا
واعـتـمـاد اجلـديـد مـنـهـا واالبـتـعـاد عن الـسـهـولة
والـتـسطـيح وحتـفـيز الـهـمم عـلى سـعة االطالع

وإبداع النصوص احلديثة.
- تــوفـيــر الـفــرص واإلمـكــانـيــات والـبـعــثـات إلى
اخلـــارج لالطـالع (قــراءة ومـــشــاهـــدة) عـــلى مــا
ـيـة احلـديـثة ـسـارح الـعـربـيـة والـعـا يـجـرى فى ا
ومـواكـبتـهـا بغـيـة تطـوير إبـداعـاتهم وحـثـهم على

. سرحى بوصفهم شبانا جامعي البحث ا
ــمــثل فى الــعـرض - االهــتــمــام أكــثـر بــتــكــوين ا
ـسـرحـى وسالمـة األداء والـعــمل عـلى تــطـبـيق ا

قواعد اإللقاء الصحيح.
هــذا وتــتـمــنـى الـلــجــنــة الــتــوفــيق لــلـجــمــيع وإلى
هرجان اللقاء فى الدورة اخلـامسة عشرة من ا

نستير 2011. الدولى للمسرح اجلامعى با
أحمد إسماعيل - عضواً
سمير السائح - عضواً
مقداد مسلم - مقرراً

دنى - رئيساً عز الدين ا

أحمد إسماعيل

سرحى يشير إلى قوة صعود شهد ا  ا
الفتاة العربية فى العروض

á«Hô©dG ÉæJÉ©eÉ÷ ¥ÓN ôµa ƒëf

على رزق

نبيل الفيلكاوي
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سرحي جريدة كل ا

سرحيات التى لعبت فيها دور البطولة أمام يوسف وهبى : أوالد الفقراء > من ا
سرح حب عظيم رجل الساعة الدنيا بنات اليوم الطمع عطيل  فاجعة على ا

لوث وغيرها. مسرح كبير الدم ا

> الكاتب التونسى
الكبير عز الدين مدنى

يزور القاهرة هذا
األسبوع بصحبة ابنته
دنى التى الفنانة زهرة ا
ستقدم حفل للعزف
على العود بقصر

التذوق بسيدى جابر
عقب انتهاء إجازة عيد

بارك. الفطر ا
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دعاء صالح

واليد الريادة التغريبة ثم األيتام. ا
وقـد جاء احلرص عـلى تقد روايـتى الوجه
ـهتـم الـقـبلى والـبـحرى لـتـنعـقـد ب أوسـاط ا
والـباحـث مـقـارنات مـفيـدة لتـلـمس مواصـفات
و وصل ـــــــــصــــــــــرى األصــــــــــيـل  ذلـك اإلبــــــــــداع ا
اجلــمـهــور بـحــلــقـة مــهـمــة من حــلـقــات مـأثــورنـا
الشعبى  كذا احلفاظ على تدوين علمى لنص
الـســيــرة الــهاللــيــة مـقــدمــا فى ســيــاق الــعـرض
اجلماهيرى .. حيث إن الـسير الشعبية خاصة
الـــهـاللـــيــــة هى ســــيـــرة حــــيـــاة كــــامـــلــــة وذاخـــرة
ـصـرية بـاحلـكمـة والـعـادات والتـقـاليـد والـقيم ا
الـــعــــربـــيــــة اخلـــالـــصــــة الـــنــــقـــاء  وقـــد شــــكـــلت
ـكان حـالـة من االقتـراب الـبديع سـينـوغـرافيـا ا
ألســـلـــوب أداء الـــســـيـــرة . فــــمن بـــ الـــديـــكـــور
واخلـــلـــفــيـــة الـــتى تـــوحى بـــالـــرهــبـــة والـــشـــمــوخ
واجلـــمــال فى آن  إلى اجلـــلــســـة الــتى يـــتــحــلق
فـيــهـا اجلـمـهـور حــول شـاعـر الـســيـرة فى كـسـر
لـلحـاجز الوهـمى خلشـبة مـسرح الـشاعر راوى
الــســيـــرة وكــأنه مـــســرح حــداثـى يــتــفـــاعل فــيه

ؤدى .   تلقى مع ا ا
- الـصــعـيـد وآلّد... عــنـدمــا يـرحـل مـبـدع

شعبى يظهر خلفاؤه سريعا
وفى االســــــبـــــــوع األول بــــــدأ " عــــــزت قــــــرشى "
الـتلميذ الـنجيب للراحل عـز الدين نصر الدين
ــوالــيــد " تــلـك احلــلــقــة الــتى تــقــد حــلـــقــة " ا
يـغض الـطـرف عنـهـا كـثـيـر من شـعـراء الـهاللـية
ــــرحـــلـــة ـــنــــطـــقــــيـــة وا رغـم كـــونــــهـــا الــــبـــدايــــة ا
الـــتــأســيـــســيـــة الــتى تـــنــبــنـى عــلـــيــهــا مـــجــريــات

األحداث فى األجزاء الالحقة من الهاللية .
وهى تـذخـر بـالـرؤى واألسـاطـيـر التـى صاحـبت
مـيالد أبــطـال الـســيـرة  كـمــا اسـتـمـع اجلـمـهـور
نـاجاة األميـر رزق ابن نايـل والتى يـتمنى فـيهـا 
فيـها أن يـرزق بولـد يخـلفه فى الـقبـيلـة  وتأتى
الـرؤيا الـتى توجـهه لـلزواج من عـذراء شريـفة "
حــجـازيـة " فــيـعـقــد الـعــزم عـلى الـذهــاب لـلـحج
واصـطـحــاب ثـمــانـ من فــقـراء الـهاليـل لـلـحج
عـلى نفقـته تقـربا لـله اخلالق كى يـحقق أمـنيته
 وهـــنــاك يــلـــتــقـى الــشـــريف " قــرضـــة " حــامل
مـــفــــاتـــيح الــــكـــعــــبـــة ومـــفــــتـــاح حل أول الــــعـــقـــد
ـسـرحـيـة فى الـسـيـرة  فـهـو والـد ( خـضـرة ) ا
الــــتى وافــــقت عــــلـى الــــزواج مـــنـه .. ويــــبـــدو ان

الفرج أتٍ بسرعة ..!
    لـكن مع توتـر أقواس ربابـات الريس " فاوى
أحــمــد " و" قـــرشى مــطــاوع " ودقـــات الــســنــون
الـعشـر التى تـمضى مع ايـقاعـات " عيـد وخلف
الــله نـــصــر الــدين" يـــزداد تــوتــر وتـــهــدج صــوت
ـا يـعـتـمل فى نـفـس األمـير "عـزت" وهـو يـبـوح 
رزق بن نــايل انـتـظـارا لـولـيـد يـرفع عن كـاهـله "

البالوى الثقيلة" .
ومع مــيالد أبــطـال الــهاللــيــة يـولــد جنم جــديـد
فى أجيال شعراء الـسيرة الهاللية والذى تمثل
فـى عــــزت قــــرشى الــــشــــاعــــر الــــشــــاب  وكــــذا
فـاجـأنـا (الـزنـاتى) أحـد أبـنـاء  شـاعـر الهـاللـية
الـراحل عـز الديـن نـصر الـديـن والذى صـاحب
والـده كـعـازف ربـابــة لـسـنـوات  من عـمـره الـذى
لم يــتــجـاوز الــتـســعـة عــشــر; بـتــقـد لــوحـة من
مــشــهــد أول نــزال يــجــمع أبــو زيــد مع الــزنــاتى
خـلــيــفـة مــلك تـونـس  لـيــصـدق قــول اجلـمــاعـة

الشعبية " اللى خلف ما ماتشى " 
ويؤكد بحق  أن الصعيد والّد .

   عــام آخـر تــسـتــقـبل فــيه قــلـعــة صالح الـدين
األيـوبى فى قـلب الـقـاهـرة عـروض لـيـالى شـهر
رمـضــان الـثــقـافــيـة وأنــشـطـة لــيـالـى احملـروسـة

الفنية.
عـام آخـر ومــنـذ أن افـتـتح فــاروق حـسـنى وزيـر
الــثـقــافــة فــعــالــيــات وأنــشــطــة الــهــيــئــة الــعــامـة
لــقـصــور الــثــقـافــة بــرئـاســة د. أحــمـد مــجــاهـد
والــعــروض الـــيــومــيـــة الــتى أعـــدت لــهــا إدارات
الهـيئـة اخملتـلفـة احتـفاال بـليـالى الـشهـر الكر
تــتـجــدد وتــتـنــوع  وتـشــهـد إقــبــاال مـتــزايـدا من
جـمهور العـاصمة الذى يـبدو أنه سأم االنعزال
والتقوقع وراء الشاشة الفضية " التليفزيون " 
فخرج ليشهد ويشارك ويتفاعل مع اإلبداعات
والـتى ـصـريـة األصــيـلـة  فى الــفن والـثـقــافـة  ا
تـــخـــتــزل مـــعـــظم إبـــداع أركـــان مــصـــر األربـــعــة

بأقاليمها الثقافية اخلمسة.
ـشاهـد أن يـنتـقل من مـوقع عرض ويسـتطـيع ا
إلى آخـر يـقـدم جـنـسـا ولونـا مـخـتـلـفا  دون أن
يـــــشـــــعــــر بـــــاالنـــــفـــــصـــــال عـن احملـــــيط الـــــكـــــلى

لالحتفالية.
يكمن الـسر فى سيـنوغرافـيا د.صبـحى السيد
والــذى اســتــطــاع أن يــلــخص ويــقــتــرب بــهــا مع
ـصــريـ  حـيـث و بـالــلـونـ نـفــسـيــة وذائـقــة ا
األبــــيـض واألخــــضــــر فــــقـط  أطــــر لـــــلــــفــــضــــاء
الـــدرامى الــرحــيـب لــواحــدة من أشـــهــر الــقالع
ـصـريـة الـتى أقـيـمت عـلى ربـوة مـنـفـصلـة عن ا
ـقـطـم عـلى مــشـارف مـديــنـة الــقـاهـرة  جـبـل ا
واســـتـــطـــاع لـــيس فـــقـط الـــربط بـــ مـــديـــنـــتى
الــقــاهــرة والـــفــســطــاط الـــتى تــشــكـل  الــقــلــعــة
حــاجــزا طــبــيــعــيــا مــرتــفــعــا بــيــنـهــمــا  بـل أخـذ
اجلــمـــهــور بـــسالســـة وتــســـلـــسل عــبـــر مـــنــاطق
ـصـرى مـنـذ حلـظـة ولـوجه ــعـمـور ا ومـظـاهـر ا
إلى حرم القلعة اخلارجى وحتى نزوله منها. 
 وإذا كــان بـهــاء الـدين قـراقــوش األسـدى وزيـر
الــســـلــطـــان الــنـــاصــر صـالح الــدين يـــوسف بن
أيوب قد جـعل العمـال ينحـتون صخـر " الصوة
ـقطم وبناء القلـعة عليها "  لفـصلها عن جبل ا

فى عام 572هـ/1176م  
فــإن الــســـيــنــوغـــرافــيــا الـــبــانــورامـــيــة لــلـــمــعــالم
ـصريـة شديـدة احلمـيمـيه قد جـالت ووطدت ا

اجلمهور بأرجاء مصر.
حـــيث جتــد نـــفــسك تـــســبح فـى هــذا الـــفــضــاء
ــسـرحـى مـتــتــبـعــا مــجـرى مــوتــيف نـهــر الــنـيل ا
وتـنــتـقل بــ تـنـويــعـات ثـقــافـيـة وفــنـيـة مــتـمـيـزة
تــــشــــيـــر  _وأنـت فى قــــلب الــــعـــاصــــمـــة -  الى
مـحــافــظـات يــعــبـرهــا الــنـيـل فى قـبــلى وبــحـرى
ــوتـيف " اجلـمـهــوريـة  كــمـا ال يــغـادرك هـذا "ا
وأنت تـشــاهـد عــروضــاً من مـطــروح أو الـبــحـر
األحـمــر  وكــأنه نـهــر يـفــيض واقــعـيــة أحـيــانـا;
فـتـجـد أشـكــال الـنـخل الـعـالـى تـنـبت بـ دفـتى
قـطع الديكـور وتلـمح طيـور اليمـام تأتـنس بنغم

مزمار فرقة النيل لآلالت الشعبية.
وإذا كنـت أمام فـرقـة حاليب تـشـاهـد رقـصات
السـيف والكـربـاج فهـنا سـتـجد شـكل "اجلمل "
يـعبـر بك رمـاال وتالال لـتـشاهـد فـنـونـاً مخـتـلـفة

مستوحاة من تراثنا الثقافى والبيئى.
ــثـلــثــة فـوق بــقع الــضـوء وســتـتــنــاثــر األشـكــال ا
البيضاء وكـأن ( أهرام اجليزة الصغار) _التى
هـدمها " قـراقوش " ونـقل أحجـارها لـيبـنى بها
أسوار الـقلعة  _قـد عادت لـتتخـايل أمامك مع
رسم " ع احلـسود " الـتى يحـدها ويـردعها "

فانوس رمضان العمالق "
  وبــــــذوق جــــــمــــــالـى وفــــــنى بــــــديـع  تــــــأثــــــيث

الهاللية.
    ويـــقـــول شــــومـــان إن مـــشـــاركـــة اإلدارة هـــذا
الـــعــام جتـىء بــعـــد احــتـــفــاء جـــمــهـــور الــقـــاهــرة
ـــاضى بـــبـــرنـــامج راوى مـن بـــلـــدنـــا فى الـــعـــام ا
والـذى قــدم تــنـويــعـتــ ألداء الـســيــرة الـهاللــيـة
ـهــا بـتــنـويـعــة الـوجه ويـواصل هــذا الـعــام تـقــد
الـقبـلى فى الفـترة من 6الى  13رمضـان والتى
تــقــدمــهـــا فــرقــة شــاعــر الــهـاللــيــة الــراحل عــز
الـدين نــصـر الــدين والـذى رحل عن  43عــامـا
قـــضـــاهــــا فى حــــفظ وتـــقــــد روايـــة الــــســـيـــرة
الــهاللـــيــة مــجــددا ألســلــوب جــابــر أبــو حــســ

ومـبـتدعـا لـنـفسه أسـلـوب أداء متـمـيز ومـغـاير 
أثورات الـشعبـية أسبـقية فكان إلدارة أطـلس ا
ــاضى ; ه جلــمـــهــور الــقــاهــرة بـــالــعــام ا تــقــد
ــانــا من اإلدارة بـأهــمـيــة الــسـيــرة الـهاللــيـة وإ
بـاعتـبـارها سـجالً تـاريخـيـاً وأدبـياً لـفـترة مـهـمة
من تـاريـخ الـقـبـائـل الـعـربـيــة يـسـتــكـمل األطـلس
مـهمته فى توثيق نصـوص السيرة وآليـة تناقلها
ـهـا فى سـيـاقهـا الـطـبـيعى أثـنـاء الـعرض وتـقد
اجلــمــاهــيـرى حــيث يــكــتـشف ويــقــدم ألول مـرة
بـــالـــقــاهـــرة شـــاعـــر الــهـاللــيـــة الـــشـــاب ( عــزت
قــــرشى )  23ســـــنــــة  والـــــذى تــــلـــــقى وحـــــفظ
الــسـيــرة الــهاللــيــة عــلى يــد الــراحل عــز الـدين

نصر الدين.
كــمـا يــسـتــضــيف مـحــكى الــقـلــعـة فــرقـة شــاعـر
الــســيــرة الـهـاللــيــة  أحــمـد الــســيــد حــواس فى
الفـترة من  14إلى  20رمـضـان ليـقـدم تنـويـعة
الــوجه الـبــحــرى ويـســتــكـمـل مـا بــدأه فى الــعـام
ـاضى من تقـد عـدد من القـصص الـفرعـية ا
الــتى جنــمت عن أكـــبــر عــمل أدبى فى الــتــراث
ليون بـيت من الشعر الـعربى  والذى يتـجاوز ا
تــروى ســـيــرة بــنـى هالل فى أربـــعــة أجــزاء هى

قامة بـالقلعـة باإلضافة سرحيـة ا اخلشبـات ا
ــــواقـع عــــرض  تـــــخــــلــــيـــــقــــهــــا بـــــاإلفــــادة من

تضاريس وجغرافيا القلعة الطبيعية .
    من روح إبــداعـــيــة فى فــهم فـــلــســفــة ورؤيــة
ــصـــريــ نــحـــو هــذا الـــشــهــر الـــكــر جــاءت ا
جـمـوعة من الـفنـون اجلـميـلة الـسـينـوغرافـيـا 
الـقـائمـة علـى التـأثريـة الـشعـورية واالنـطـباعـية
الـــفـــنــيـــة والـــتـــذوق اجلـــمــالـى ومــزج عـــدد من
دارس العلـمية والفنية ليبدع د. االجتاهات وا
ـسرحى صـبـحى الـسـيـد فى تـشكـيل الـفـضـاء ا
فتـوح على ربـوة القاهـرة والفسـطاط  وكأنه ا
مــســـرح مــلــحــمى ووثــائــقـى يــكــشف عن شــغف
صري بالطقوس االحتفالية ; فأعد وإبداع ا
له السينوغرافيـا التراثية ووظفها فى سياقات
مــعـــاصــرة رمــزيــة أو حــرفــيـــة لــتــأكــيــد أصــالــة
ـصرى الـعربى والتـأشير عـلى هويته اإلنسان ا
وخصوصياته احلضارية والثقافية ويستقبلك
عــلـى بـوابــة " الــدوار" شــاهــقــة االرتــفـاع والــتى

تضاهى فى جمالها أبراج القلعة .
- الـهاللـية سـيـرة ... حيـاة كـاملـة ولـيست

صوالت وجوالت وحروب فقط
ولــكـن انــتــبـه لــهــذا " الـــكف " إنه ال "يُـــخــمس "
بوجهك على طريـقة الشعبي فى درء احلسد
ــــنـــدرة  بـل هــــو يـــدعــــوك لــــلـــتــــوقـف عـــنــــد " ا
ضـيفة  " - سمها كما شئت اخلارجية " أو " ا
أو اعـتدت  _فـهـناك تـتـصـدر السـيـرة الـهاللـية

شهد االحتفالى: ا
حـــيث ولـــلــعـــام الـــثـــانى عـــلى الـــتـــوالى يـــشــارك
ـصــريـة بــرئـاسـة ــأثـورات الــشـعــبـيــة ا أطـلس ا
مــســـعــود شــومــان فـى لــيــالى احملـــروســة بــعــدة
بــرامج :  نــوارة اجملــالس  ومــوال مـن بــلــدنـا 
وراوى من بـلدنـا الذى يـستـكمل تـقد الـسيرة

 موال من بلدنا ونوارة اجملالس وراوى
شهد الهاللية فى صدارة ا

✂✂

فى محكى القلعة 

«ولـد مــيـمـون» نص مــسـرحى جــديـد لــلـكـاتـب مـحـمــد الـطــالـبى يـســتـوحى خـالله سـيـرة
ـغـربى مـحمـد شـكـرى الـتى سـجـلـهـا فى كـتـابه األشـهـر «اخلـبز احلـافى» ولـعل الـكـاتب ا
سرحـة سيرة شكرى التى كلمة «يسـتوحى» هنا تكون غـير دقيقة حيث قـام الطالبى 
ــهــا ولــغــاتــهــا حس الــقــار الــعــام الـذى لـم يــعــتــد مـثـل هــذه الــلــغـة ــا صــدمت بــعــوا طــا
الـصــريـحــة بل والـفــجـة فى صــراحـتــهـا إلى حــد إسـقــاط كل أقـنــعـة الــتـحــضـر وإعالن
الـفـضـيـحـة. وقـد اسـتـطـاع مـحـمـد الـطالـبـى التـعـامل بـحـرفـيـة كـاتب مـسـرحى مع الـنص
ه فى وســيط حـوارى درامى ـســكـاً بــالــواقع احملـيـط بـالــشـخــصــيـة وتــقــد الــســردى 
مسـرحى كمـا اسـتطـاع مالمسـة الـهواجس والـعوالم الـداخـليـة للـشخـصـية الـسيـرية فى
رؤية تـبرز معـاناتـها وأزمتـها. يقـول د. عبـدالرحمن اإلدريـسى فى قراءته لـلمسـرحية إن
القـصـد الدرامى فى «ولـد مـيمـونة» ال يـنـحصـر فى الـنص األم بل يتـلـبّس بكل مـفردات
سرحية احملكومة برؤية دراماتورجية وفنية وعليه نسجت تلك الرؤية للعوالم الكتابة ا
ــد نـصـوصه بـقــدرة خالقـة عـلى الــتـحـول والـتــرشح بـقـيم الـشــكـريـة تـكــويـنـاً مـســرحـيـاً 
جـمـاليـة ومـسرحـيـة. تلك الـقـدرة الـتى تقـيم إخـراج النـص األصل «اخلبـز احلـافى» على

سرحية واالختيار اجلمالى الذى تأسست عليه. الوجوه التى تناسب أفق القراءة ا
ـســرحى ونــقــطــة تـدافـع بـاقى ــثل «ولــد مـيــمــونــة» - حــسب الــنـاقــد - بــؤرة الــعـمـل ا و
الـشـخـصـيات ويـعـرف مـسـارهـا الـذاتى عدة حتـوالت تـعـكس فى مـجـمـلـها وضـعـاً نـفـسـياً
قلقاً يرفض التصالح مع الواقع من جـهة ووعياً جمالياً يتعاطى العالم من خالل أسئلة
ـوت واحلـيـاة الكـبـرى وعـلى هـذا الـنـحـو نـدرك الغـايـة اجلـمـالـيـة من أداء تـلك الـسـمة ا

الوظيفية ونصبح مدعوين لفك اشتباهها وغموضها.

سرحي جريدة كل ا

> الفنان محمود
ه فى اجلندى  تكر
افتتاح ليالى احملروسة
التى يقيمها إقليم غرب
ووسط الدلتا الثقافى
برئاسة إجالل هاشم فى
حديقة الشالالت
باإلسكندرية.
اللواء عادل لبيب
محافظ اإلسكندرية
منح اجلندى درع
احملافظة كما منحه د.
أحمد مجاهد رئيس
هيئة قصور الثقافة درع
الهيئة.

> بعد أن حل يوسف وهبى فرقة رمسيس فى مايو  1944  انضمت 
وسيقى. صرية للتمثيل وا الفنانة أمينة رزق إلى الفرقة ا
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الكتاب: ولد ميمونة
ؤلف: محمد الطالبى ا
الناشر: سلسلة الكتاب
األول - اجمللس األعلى

للثقافة

 ..ÚgÉL áfƒeójO
Ió«°üb ≈a á«Mô°ùe              

محمود احللوانى

"وكل شىء ديدمونه"
"عاوز أنام حَبّه"

"اتن صباحًا ياه.. اتن صباحًا!"
أبكى عليه? والال على روحى?

والال على بلدى
فاخر محمد فاخر

من غير قوافى كتبت فيه مرثاه
اكمنه مات مش زى كل الناس..

كالم صور: لصالح جاه  فاخر فاخر

هــذه إحـــدى درُر صالح جــاهـــ الــشـــعــريــة
الـــتـى جتـــاوز بـــهــــا "مـــبــــكـــراًً جــــدًا" مـــقـــوالت
وتـنـظـيـرات عن حـداثـة الـشـعـر كـانـت تـتردد
وقــــــتــــــهــــــا "أواخــــــر األربــــــعــــــيــــــنــــــيــــــات وأوائل
اخلــمـســيــنـيــات" دون أن تـبــلــغـهــا كـمــا بــلـغــهـا
وحـقـقــهـا صالح جـاهـ فى هــذه الـقـصـيـدة
مـثل فاخر مـحمد التى اتـخذت من الفـنان ا
فـاخـر مـوضـوعًــا لـهـا.. ولـعل سـر تـفـوق هـذه
الـقـصيـدة هو وعى صـالح جاهـ بالـدراما
ــســرح الـكــثــيـر من وهــو هــنـا يــســتــعـيــر من ا
ـمــثل / فـاخــر فـاخـر الـراوى / مــفـرداته: "ا
ــكـن اعــتــبــار فــاخـر الــشــاعــر نــفــسه الــذى 
قــــنـــاعًــــا له فـى مـــســــتــــوى آخـــر (أعــــمق) من
ـستـويات الدرامـية لـلقصـيدة كـذلك هناك ا
ـسـرحـيـة مـثل اإلشـارة لـعـدد من الـعــنـاصـر ا
اإلضـــاءة الــديـــكـــورات الـــكـــوالــيـس الــدور
عـطيل وديدمونة كـمرجعيات درامـية وضعها
ـا ـسـرحى  الــشـاعـر فى خـلـفـيــة مـشـهـده ا
تـــلــــقـــيه عـــلــــيه من ظـالل داللـــيـــة وشـــعـــوريـــة
وتـنمية لـلصراع الداخلى داخل الـشخصية..
هـذه قصيدة تـدعونا لتأمل عالقـة القصيدة
ـكـن اعـتـبــارهـا: (من زاويـة بــالـدرامـا. كــمـا 

قراءة خاصة) مسرحية فى قصيدة
قصيدة: فنان
صالح جاه

فاخر محمد فاخر
ثل فنان: 
السن: خمس

راجل بسيط أسمر
فى خارج التمثيل: خفيض الصوت

"الكشافات دى بنت كلب..
كانت ح تعمينى"

"أنا هه.. أهه. مش مريض..
يعاد" جيت فى ا

"م اللى واقف ده ورا الديكورات?
وت? ده جى  هنا? ده ا

حلد تانى
. ما بيدّبقش فى العافيه مسك

لكن خالص دوره"
"كان دور صغَيّر.. بس كان دور جميل"

"امتى العمل ينتهى?"
"عاوز أنام لى قد كام ساعه"

"الليل ده زى عطيل"

فى إيده دبلة جواز
يقولو له يخلعها "عشان الشغل"

ما بتتخلعش
صباعه أصله مره كان انكسر

هو اللى قال لى
وكان يقول لى حاجات كتير

واللى ما كانش يقوله كنت اعرفه
أشوفه مرسوم

"محال احلياه حتى ولو فتافيت"
"محال احلياه ولو فى أواخرها"

"أنا باحب الضحك"
"باعرف أخلّى اخللق تبكى صبيب"

"عيونى سهيانه لكن لها فعل"

صالح جاه فاخر فاخر 

اخلبز احلافى.. نصاً مسرحياً

تصوير : أحمد مصطفىالشاعر عزت قرشى مع  فرقة عز الدين نصر الدين
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سرحي جريدة كل ا

صرى  منها : النسر سرحنا ا همة التى أصبحت تاريخا  > قدمت عددا من العروض ا
الصغير شهرزاد شهريار إيزيس مجنون ليلى بداية ونهاية طعام لكل فم وغيرها .

> الفرع الثقافى بالفيوم
التابع إلقليم القاهرة
الكبرى وشمال الصعيد
برئاسة أحمد زحام
يشارك فى احلفل
اخلتامى للحملة
القومية للقراءة

للجميع من خالل عدة
أنشطة فنية ومحاضرات
فكرية تستمر حتى 15

من الشهر احلالى.
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إبراهيم احلسينى

 Úd ¿hCG ÉæMô°ùe äÉbO 3á«éMô°ùe

قـراره بدخول كلـية البولـيس ورغبته هذه لم
تـأته عفـو اللـحظـة أو ألن مجـموعـه هو الذى
ـة لديه تـسـبب فيـها لـكنـها كـانت أمـنيـة قد
مــنـــذ نـــعــومـــة أظـــافــره كـــمـــا يــقـــولـــون كــانت
ــدرســيــة أحــد أهـم اهــتــمــامــاته الــشـــرطــة ا
ومـــازال الــرجـل حــتى اآلن يـــحـــتــفظ بـــصــوره
الـكـثيـرة وهو يـرتـدى زى الشـرطة الـعـسكـرية
ـــدرســـة كـــانـت تـــلك أحب الـــلـــحـــظـــات فى ا
لــديه وهـى وحــدهــا الـــتى كــانـت تــعــيـــد إلــيه
ــفــتــقـــد فى احلــيــاة زى الــتــوازن الـــنــفــسـى ا
ــــشــــيـــة الــــبـــولــــيـس األبــــيض كــــان يــــبــــهــــره ا

العسكرية الكاب كل التفاصيل األخرى.
تـــقــدم الـــفـــتى بـــأوراقه إلـى كــلـــيـــة الـــبــولـــيس
لــيـــحــقق احلـــلم الـــذى راود صــبــاه وخـــيــاالته
الـــــصــــغـــــيــــرة رسـب الــــفـــــتى فـى اخــــتـــــبــــارات
الــدخـــول ووقف حـــائــراً وهـــو يــرى األمـــنــيــة
اخلــالـــدة واألثــيــرة لــديه تــتـــكــســر بــ يــديه
أصــبـحت كل األشــيــاء لـديه ســواء أن يــكـمل
تعـليـمه أو ال يكـمل أن يتـخصص فى دراسة

معينة ويترك أخرى ال شىء يفرق..
كان ذلك فى عام 1962 وكان عمه آنذاك
عهد نـبيل األلفى أستـاذاً للتمثـيل واإلخراج 
ــسـرحــيـة وعــمـيــده بـعــد ذلك وقـد الـفــنـون ا
ـعـهد قـسم الـتـمـثيل نـصـحه وقـتـها بـدخـول ا
فــهل هـــذه الــنــصـــيــحــة كــانـت مــجــرد مــداواة
جلـراح الـفـتى الـصـغـيـر من عـمه أم أن نـبـيل
ـســرحى كــان يـرى فى األلـفـى بـكل تــاريــخه ا

ابن أخيه شيئا ال يراه هذا االبن نفسه..!
فـى دراســة الــفـــتى الــثـــانــويـــة كــان مـــغــرمــاً -
ـدرسـيـة وقد بـجـوار العـسـكـريـة - باإلذاعـة ا
تـكـلف بـحـث بـنـاء حـجرة خـشـبـيـة داخـل أحد
الفصول لتجـهيزها كاستوديو تسجيل إذاعى
وكـــــان يــــبـث من خـالله هـــــو وزمـالئه بـــــرامج

درسية كل صباح. اإلذاعة ا
اســتـجــاب الــفـتـى من غـيــر إحلــاح لــنـصــيــحـة
عــمه وقـدم أوراقه لــقـسم الـتــمـثـيل واإلخـراج
عهد لـكن الفتى لم يكن يعرف الكثير عن با
هــــذا الـــــفـن وكــــان بـــــحـــــاجــــة إلـى من يـــــدربه
الجـتـيـاز اختـبـارات القـبـول اختـار عـمه أحد
تـفـوق لـيدرب ابن خـريجى الـعام الـسـابق ا
أخيه وقع اختيـاره على أحدهم وكان الفنان
مــحـمــود احلــديــنى وبـالــفــعل بــذل احلــديـنى
جــهـــداً كــبـــيــراً مـع الــفـــتى واســـتــطـــاع األلــفى

عهد. اجتياز االختبارات والقبول فى ا
جـرد دخوله لـلمعـهد فى أول أيـام الدراسة و
ظل حــلم كــلــيــة الــبــولـيـس يــطـارده وكـل صـور
الـفـتى الـفـوتـوغـرافيـة طـوال دراسـته الـثـانـوية
عهـد يظهـر فيـها حلـيق شعر وحـتى دراسته بـا
الــرأس تـــمـــامــًا كـــمـــا يـــفــعـل طــلـــبـــة الــكـــلـــيــات
الــعـسـكــريـة ولم يــتـخـلص من هــذه الـعـادة وال
من مـشـيـته الـعـسـكـريـة ونـظـامه الـصـارم بـداع

عهد. وبدون داع إال بعد تخرجه فى ا

 كان جده الناجى الوحيد من مذبحة
القلعة.. لكنه جنا بفنه عن السذاجة

حـيــاته تــكـمـن فى سـر صــغــيـر مــعـرفــة هـذا
الـــــســــر قـــــد تــــفـــــتح لـك كــــثـــــيــــراً مـن أســــرار
شـخصـية صـاحـبه وستـجيـب لك عن أسئـلة
قــد ال جتــد لــهــا إجـابــة حلــظــيــة عن اخملـرج
مـحـمـود األلـفى.. سـر صـغـيـر قد ال تـهـتم به
إطالقـاً إذا حـدث لك ســتـعـبـره سـريـعـاً دون
أن تـــتـــوقف عـــنــــده تـــقـــريـــبـــاً هـــذا الـــســـر -
الــصــدمــة حـدث لـ 75% من شــبــاب مــصـر
ومـعظمهم مـروا عليه بـعادية شديدة دون أن
يتـرك أثراً على نـفسيـتهم بهـذه الدرجة التى
تركها هذا السر على نفسية وأيام األلفى..

ترى ما هو..?
يــنـحـدر مـحــمـود األلـفى من أســرة مـتـوسـطـة
صـريـة ولد فى أول احلـال كـمعـظم األسـر ا
نــوفــمــبــر عـام 1943 بــحـى بــاب الــشــعــريـة
أحـد أحـيـاء الـقـاهـرة الـعـتـيـقـة جـذوره تـمـتـد
ـحــافـظـة ــنـيـا الــقـمـح  إلى عـائــلـة األلــفى 
الــــشــــرقــــيـــة وإذا مــــا شــــئت اجلــــذور األولى
ـمـلوك سـتـجـدهـا جـذوراً تـركـيـة تـرجع إلـى ا
الــتـركـى مـحــمــد بك األلــفى.. فــمن هــو هـذا

ملوك..!? ا
ـــنــشـــور جلـــد مـــحـــمــود األلـــفى فى الـــنـــعى ا
ــــصـــريـــة كـــتـب فـــيه إنه بــــإحـــدى اجلـــرائـــد ا
ـمــلـوك الــوحـيـد حــفـيــد حملـمــد بك األلـفـى ا
الـنـاجى من مذبـحـة الـقـلعـة والـذى اسـتـطاع
ـذبـحــة الـتى أعـدهـا بــأعـجـوبـة أن يــفـر من ا
مـحـمـد عـلـى حـاكم مـصـر فى الـنـصف األول
من ق 19 لـــلــمـــمــالــيـك واســتـــطــاع بــالـــفــعل
قتـلهم جميـعاً ماعـدا محمـد األلفى الذى فر
ـتـطـيـاً صـهـوة حـصـانه وقـفـز به بـأعــجـوبـة 
من فــــوق أســــوار الــــقـــلــــعــــة وقــــبل أن يــــصل
احلــصــان إلـى األرض كــان الــرجـل قــد قــفــز
مـن فـــوقه عــــلى األرض وواصل هــــروبه إلى
جـــنــوب مــصــر خـــوفــاً من هــجـــمــات مــحــمــد

على.
ومحمود األلفى هو أحد أحفاد هذا الرجل
ـفـرده الذى يـعـمل بالـفن فـقد ولم يـكن هو 
ســـبــقه إلـــيه اثــنــان مـن إخــوته أولـــهــمــا فــؤاد
األلــفى والــذى عــمل بــاإلنــتــاج الــســيــنــمــائى
وأنتج كـثيـرا من األفالم منـها حلـظة ضعف
.... وآخر أفالمه «كذلك مهمـة فى تل أبيب
فى الزمالك» حلسـ اإلمام ومحمد لطفى
وبـعــد مــوته قـبـل عـدة أعــوام تـوقــفت شــركـة
اإلنـــــتــــاج تـــــمـــــامـــــاً أمـــــا األخ الـــــثـــــانـى فـــــهــــو
الــســـولــيــست ســعــيـــد األلــفى مــغــنى األوبــرا
ومــحـمــود األلــفى هــو أصــغــر أخــوته. وأخـوه
الـثـالث يـونس والـذى كـان يكـبـره بـعـدة أعوام

مات فى سن الثالثة والعشرين.
درسـة السلحـدار االبتدائية الـتحق األلفى 
بـــســــوق الـــلـــيـــمــــون ثم مـــدرســـة خــــلـــيل أغـــا
ــــوجـــودة بــــشـــارع اإلعــــداديـــة والــــثــــانـــويــــة وا

اجليش بقرب ميدان العتبة.
وكــانت الــلـحــظـة الــفــارقـة فى حــيــاته والـتى
الزمـته كـثـيراً ولـفـتـرات طـويـلـة بعـد ذلك هى

¬ØfCG ºZQ ¿Éæa

سرحجى (1) ا

سرحي جريدة كل ا

> د. أشرف زكى رئيس
البيت الفنى للمسرح
لم يستجب لطلب
أسرة عرض «سى على
وتابعه قفة» الستمرار
تقد العرض على
مسرح السالم بعد
انتهاء شهر رمضان.

سرح القومى فى عام 1958 مع سائر أفراد فرقة رمسيس وأمضت > التحقت با
عدودات حيث تألقت فى عشرات العروض. أكثر من ربع قرن كواحدة من بطالتها ا
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سليم كتشنر

سرح الثقافة اجلماهيرية تأثر 
صري سرح ا وبكبار كتاب ا
واألجانب وحصدت مؤلفاته جوائز
هامة منها جائزة اجمللس األعلى
للثقافة عام 1991 عن مسرحية
(األراجوز) وجائزة الدولة
التشجيعية للفنون عام 1999 عن
مسرحيته (وما زالت األرض تدور)
ؤلفات التى عكست وغيرها من ا
فكره وأيديولوجيته وتمرده فهو كما
يقول. ليس لديه أية حساسية جتاه
أية قضية. هو سليم كتشنر الكاتب
تميز وحاصد اجلوائز. ا
واصـفات ما تراعيه هل لـديك من الشروط وا

سرحى? عند كتابتك للنص ا
عـنـد كـتـابـتى لـنـصـوص مـثل (مـربط الـفرس) و
(حق عـــرب) الــذى يـــعــرض فـى خــيـــمــة بـــدويــة
و(الـــعــربـــة) الــذى يــعـــرض فى الــشـــارع وكــذلك
(الــســحــابــة الــســودا) كــنت أضع فى حــســبــانى
شـروطـاً ومـواصـفـات اكـتـشـفـتـهـا بـنـفـسى فـمن
ــــســــرح خالل دراســــتـى لــــظــــواهــــر وأشـــــكــــال ا
الــعـــربى اكـــتــشـــفت اخـــتالفــ جـــوهــريـــ بــ

سرح العربى: سرح الغربى وا ا
األول: خـاص بـســلـوك اجــتـمــاعى مـخــتـلف بـ
جـــمـــهــور الـــغـــرب واجلـــمــهـــور الـــعـــربى فــاألول
يـسـعى لـلمـسـرح يـبـحث عن مـكـان الـعـرض كـما
سرح يشاهده فقـد تعوَّد الغربى الذهاب إلى ا
كـذهابه إلى دور الـعـبادة أمـا اجلمـهور الـعربى
فلم يـكتسب هـذا السـلوك بعـد ولم يعرف دور
الــعــرض قط. كــان الــعــرض يــأتى إلــيه فالعب
دور األراجـوز واحلاوى والـقـرداتى وحـتى فرق
احملـــبــــظــــ واحلــــكــــواتــــيــــة كــــانـــوا يــــأتــــون إلى

تفرج فى عقر دارهم. ا
ـسرح ذاته عـند الـثانى: خـاص بشـكل مـعمـار ا
ــنـــصــة لـــيــست هى الـــفــريــقـــ فــفـى رأيى أن ا
ــنـاسب لــلـمــسـرح الــعـربى الــذى تـعـوَّد الــوعـاء ا
ـثــلـيه كـمـا جـمـهــوره االلـتـفـاف حــول العـبـيه و
ـثــال. أيــضـا فى مــسـرح احلــلــقـة عــلى ســبــيل ا
ـشـاهـدين داخل الـعـلـبـة اإليــطـالـيـة مع صـالــة ا
ــلــيــهــا الــطـقس ــغــلق جــاءت ضـرورة  ــبــنى ا ا
الــبــارد وبـالدنــا حــارة. إذن الــفـــرع الــثــانى هــو
ـسـرحـاتي الـغـرب عنه ـعمـار ا اخـتالف شـكل ا

سرحية العربية. في الظاهرة ا
من جـــهـــة أخـــرى اتـــبـــعـت الـــشـــكل الـــغـــربى فى

نــــصــــوص أخــــرى مــــثـل (األراجــــوز) و (مــــازالت
األرض تـــــدور) ونــــلـت عــــنـــــهــــا جـــــائــــزة الـــــدولــــة
الـــــتـــــشــــــجـــــيـــــعــــــيـــــة عـــــام 1999 وأيــــــضـــــا (آكل

احلشرات) و (الضفة األخرى).
ماذا عن حرية الكتابة?

الصـحفـيون رفـعوا من سـقف حريـة التـعبـير فى
الـــســنـــوات األخــيـــرة وهــذا مـــكــسب كـــبــيـــر لــكن

عركة. سرحي تخلفوا عن خوض ا ا
سئول عن ذلك? ومن ا

البيت الفنى لـلمسرح مسئول عن ذلك حتى لو
لم يــعــد لــلــوطن مــشـــروع قــومى يــلــتف اجلــمــيع
ــوقف فى ســتـــيــنــيــات الــقــرن حــوله كــمــا كـــان ا

ناخ. سرح بسبب هذا ا اضى ونهض ا ا
هــنــاك مــشــاكـل اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة حتــتـاج
ـسرح مـثل الفـساد عـودة الفروق ـناقـشة فى ا
الـطـبـقيـة الـشـاسعـة الـتـطرف واإلرهـاب وقـبول
قراطـية وإرساء ـمارسة الـد اآلخر تصـحيح ا
مبدأ تداول السلطة سـلميا وكلها قضايا مهمة.
ــسـرحـيـ أنــفـسـهم ــسـئـولـيــة مُـقـسَّــمـة بـ ا وا
الـــذين ال يــــكـــافـــحـــون من أجل تـــقـــد عـــروض
طـمــوحــة والـبــيت الـفــنى لــلـمــسـرح الــذى أصـبح
رقــــابــــة أشـــــد من الــــرقـــــابــــة من خـالل مــــدرائه
وأحيـانا ال يـطلب مـنـهم أحد الـقيـام بهـذا الدور

فــهـم يــقـــومــون بـه مــجـــانــا.. فـــاخلــوف الـــقــد
مــازال يــســيــطــر عــلــيــهم فــيــهــربــون من تــقــد
نصوص تـنافس هذه الـقضايـا بتقـد نصوص
يـة قضاياهـا تخص مجـتمعاتـها أو نصوص عا
ـشـاكل ال مـحـلـيــة بـاهـتـة بــحـجـة أنـهـا ال تــثـيـر ا
طـعم لـها وال رائـحـة أو يقـلـدون مـسرح الـقـطاع
هم اخلـاص بـاالهـتمـام بـنـجـوم الـشـبـاك وتـقـد
ـهم ال ينـاقـشـوا قضـايـانا فى عـروض هزيـلـة. ا

لحة التى ذكرت بعضا منها. ا
وماذا عن مسرح الثقافة اجلماهيرية?

فى مسـرح الثـقافـة اجلمـاهيـرية األمـر مخـتلف
فـهو مـسرح أكـثـر انفـتاحـا وال رقـابة تـذكر غـير
مثلة فى جهاز الرقابة على الرقابة الرسميـة ا
ــصــنــفـات. لــكن هــنـاك مــشــاكل من نــوع آخـر ا
ـــثـــال كـل اخملـــرجـــ فى مـــنــــهـــا عـــلى ســــبـــيل ا
اختـيار نـصوص ذات ثـقل وذات عمق كـلهم فى
نـشور مـنـها واخـتيـارهم لنـصوص البـحث عن ا
مـــتـــداولــة بـــيـــنــهم. أضـف لــذلـك تــزمت اإلدارة
ـهمـة عـلى اخملـرج الـذى يـتـبنى وعـدم تـسـهـيل ا

نصا خارج قائمتها.
ـؤلف اجتاها مـعينا فى ما حـقيقـة أن يتبنى ا

الكتابة?
ال يــوجــد كــاتب غـــيــر مــنــحــاز فـال بــد لــلــكــاتب

عواطف سيد أحمد 

اإلعالميون رفعوا  سقف حرية 
سرحيون تخلفوا التعبير وا

ــفــكــر بــشـــكل عــام أن يــنــحــاز إلى طــبــقــة أو وا
أيـديـولوجـيـة وله مـوقف من احلـيـاة بـشـكل عام
عــدا ذلك يــصــبح الــكــاتب بال هــويــة ويــنــعــكس
ذلك عــلى أعــمـــالــهم فــتــخـــرج بــاهــتــة. وهــنــاك
كــتـاب يــسـيـطــر عـلــيـهـم انـتـمــاؤهم لــتـيــار مـعـ
فتـصبح أعمالهم مـتشابهة يرفـضها الناس بعد
ـــتـــطـــور يـــواكب احلـــدث حـــ لـــكن الـــكــــاتب ا

ويفتح من زاوية رؤيته للعالم ومتغيراته.
عركة التى دخلتها ولم تنجح? ا

ـسرحية التى مـعركتى مع مخـرجى النصوص ا
قـدمـتهـا وحـقـيقـة األمـر أن اخلالف بـ وجـهة
نـظر اخملـرج ومؤلف الـنص مشـكلـة أثيـرت منذ
اضى ومـستمـرة وهناك رأى ستيـنيات الـقرن ا
ا يقدم حال مـقنعا وهو أن لـنجيب محفـوظ ر
ـؤلف مـحـفـوظ فى كـتـاب مـنـشـور/ فـهـو عـمل ا
مــلـك لــلـــمــخـــرج ومن ثمَّ فـــمن يــحـــاسب قـــيــمــة
الـعرض فلـيحاسب اخملرج ومـن يحاسب النص

عليه بقراءته.
هل لديك حساسية ما جتاه بعض القضايا?
لــيـس لـــدى أيـــة حــســـاســـيـــة جتـــاه أيـــة قـــضـــيــة
والـــنـــتـــيـــجـــة أنـــنى كـــتـــبت نـــصـــوصـــا مـــثل (آكل
احلـشــرات) والـضـفــة األخـرى ومـازالت األرض
ــــســـارح تـــدور ويــــرفض اخملــــرجـــون ومــــديـــرو ا

خروجها للنور واكتفيتا بنشرها فى كتب.
ما رأيك فى مهرجان الثقافة األخيرة?

لـنت نـظــرى اإلقـبـال اجلــمـاهـيـرى عــلى مـسـرح
الثقافة اجلماهيرية وأعتقد أن ذلك راجع إلى
اهـتمـام جـريـدة "مـسرحـنـا" بـكـافة فـئـات الـهواة
فى مـصــر وتـخـصـيص صـفــحـات لـهم اكـتـسـبت
جــمــهــورا جــديــدًا أضــيف إلـي جــمــهــور مــسـرح
الـثقافة اجلمـاهيرية وهذا هـو سر ظهور وجوه
جـديدة ترددت على مـهرجان البـيوت والقصور
األخير الذى شهد إقـباال جماهيريا كبيرا رغم
تـــــزامـن تـــــوقـــــيـــــته مـع انـــــشـــــغـــــال الـــــكـــــثـــــيـــــرين

باالمتحانات.
مسرح الثقافة اجلماهيرية

 أكثر انفتاحا من غيره 
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سرحي جريدة كل ا

> اللواء محسن
النعمانى محافظ
سوهاج و د. أحمد
مجاهد رئيس هيئة
قصور الثقافة شهدا
أمس (األحد) حفل
ختام ليالى احملروسة
الذى أقامه الفرع
الثقافى بسوهاج حتت
إشراف محمد موسى
تونى مدير الفرع.
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ثالن صفحة تاريخية مشرفة جتعل منها متصلة وحياتها وعملها الطويل بالفن 
مثال أعلى ألى مواطن عربى يريد أن ينفع نفسه وينفع وطنه 
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ويـقدم بـهـاء طاهـر عـرضاً وافـيـاً لـلمـسـرحيـة مـنذ أن
ـســرحـيــة أجـواء الــقـاهـرة بــعـد فــشل ثــورتـهـا تـصــور ا
الـثـانــيـة ضـد الـغـزاة الـفـرنـسـيـ عـام 1800 فـهـنـاك
فـظائع ارتكـبها الـفرنسـيون من قـتل وتنكـيل وغرامات
خــيـالـيـة ومــهـيـنــة وبـعـد ســلـسـلـة أحــداث ومالبـسـات
يأتى الشـاب احلالم إلى الـقاهرة لـطلب العـلم ويبحث
عن الـــعــدل وســـرعــان مـــا يــكـــتـــشف هــذا الـــشــاب أن
مـدافع الفرنسيـ تقف على مشـارف القاهرة وتدور
سرحية كـما هو معروف وينـتهى أمر الفتى أحـداث ا
بـقتل اجلـنـرال (كـليـبـر) وتـبدأ احملـاكـمـة ويأخـذ بـهاء
سرحـية أن شـخصـية احللـبى هى التى طـاهر علـى ا
تــشــغل مــســاحــة االهــتــمـــام الــكــبــيــر بل الــكــامل أمــا
ــــاط أو الــــشـــــخــــصـــــيــــات األخــــرى فـــــهى مـــــجــــرد أ
شخصيات مكملة واخلطر فى ذلك- كما يرى طاهر
- أن شـخــصــيــة وحــيــدة ال تـســتــطــيع أن تــتــحـرك فى
فـراغ وهـنـا يـعـود مـرة أخـرى لـلـمـقـارنـة بـ (هامـلت)
و(احلـلـبـى) ولـكن طـاهــر يـثــنى عـلى احلــوار ويـصـفه
بــــأنه رائـع فى أغــــلب األحــــيـــان وكــــان شـــاعــــريـــا دون
تــكـلف فى ظل حــوارات فـظـة فـى مـسـرحــيـات أخـرى
تغمش األذن بحجة الواقـعية كذلك يشيد بهاء طاهر
بـعبـد الـرحيم الـزرقـانى مخـرج الـنص وال ينـسى بـهاء
ـمـثــلـ فـيــقف أمـام كل واحــد مـنـهم وتــعـلـو طـاهــر ا
مـثل محـمود احلـدينى: (الـذى لعب نبـرة الثـناء عـلى ا
دور سـليـمـان احلـلـبى) فـكـان مـفـاجـأة حـقـيـقـيـة وسارة

وسم. فى بداية ا
ــســرحــيـات الــعــشــر الـتى وبـالــطــبع لن نــتــوقف عــنـد ا
حتـدث عنهـا بهـاء طاهـر وقرأها قـراءة عمـيقة وهى
ـهزلـة األرضيـة) ليـوسف إدريس و(الزوبـعة ولـيالى (ا
ـســامـيــر) لـسـعــد الـدين احلــصـاد) حملــمـود ديــاب و(ا
وهـــبـــة و(الـــزيـــر ســـالم) و(عـــلـى جـــنـــاح الـــتـــبـــريــزى)
أللــــفـــــريـــــد فــــرج و(مـــــأســـــاة احلالج) لـــــصالح عـــــبــــد
ة) لعلى سالم مر) و(البـر الـصبور و(أغنيـة على ا
ثم يـتـوقف فـى نـهـايـة الـكــتـاب عـنـد مـســرحـيـة هـابـطـة
ــنــعم وهى (الــشــنــطــة فـى طــنــطــا) من إخـــراج عــبــد ا
مـــدبـــولـى وتـــألـــيف حــــســـ عـــبـــد الـــنــــبى وفى هـــذا
الـعرض يـضـطر بـهـاء طاهـر لالحـتجـاج بل لالحـتداد
سرح الـذى يعـشقه وهـناك دعـوى زائفة خـوفاً علـى ا
ـانـع بـعـد يـوم من الـعــمل الـشـاق أن يـجـد تـقـول: (مـا ا
ــســرح أو الـســيــنــمـا اإلنــسـان الــتــســلـيــة الــبــريـئــة فى ا
مـثالً).. وهـنـا يطـرح بـهـاء طـاهـر احـتـجـاجه وصـرخته
ـدوية فى وجه هذا الشعـار الذى يبدو بـريئاً ولكنه ا
ـسـرح اجلاد يـحـمل فى طـيـاته كل مـقـومـات تـدمـيـر ا
ــسـرح احلـقـيـقى لم ويــقـرر: (نـحن نـزعم أوال أن فن ا
يــكن فى يــوم من األيـام فن الــتـسـلــيـة الــبـريــئـة بل هـو
غـرضـة!.. الـتـسـليـة االسـتـفـزازية دائمـاً فن الـتـسـلـيـة ا
ـتـفرج لـيـزداد وعـيا الـتى تـهدف إلى حتـريك وجـدان ا

بظروف الواقع الذى نحياه).
وفـى مـقـال آخـر يـضـطــر بـهـاء طـاهـر لــشـرح وتـفـسـيـر
رؤيته العامة للمسرح رداً على أحد القراء الذى يرى
ؤلف أن بهاء يتجـنى على اجلمهور ويقف فى صف ا
واخملـرج هذا الـقـار يرى أن انـصـراف اجلمـهور عن
سرحيات اجلـادة إنه ال يجد نفسه فيها فهى هذه ا
ال تناقش قضاياه احلقـيقية كما يرى القار الكر

وهــنــا يـــقــول بــهــاء طـــاهــر: (إنــنـى ال انــظــر لـــلــمــســرح
ـسرحـية معـزوالً عن باقى الـفنـون فإذا كـان جمـهور ا
اجلـادة قــلـيالً وإذا كــان الـعــكس صـحــيـحــا فـإن نـفس

الظاهرة تصادفنا فى كل مجاالت حياتنا األدبية).
ويسـتطرد بـهاء فـى تفسـير حتـامله عـلى اجلمـهور فى
بــعض األحـيـان بـل إنه ال يـراه حتـامالً بـل يـراه نـوعـاً
من الــتــرشــيــد والــتــحــذيــر من مــســرح هــابط يــدمــر

سرح واجلمهور معاً. ا
الـكتـاب يـفـصح عن وجه مـشـرق آخر لـلـكـاتب الروائى
بـــهـــاء طــاهـــر هـــذا الــوجـه الــغـــائب عن قـــراءه وهـــنــا
أنـاشـده بـقوة أن يـعـيـد نشـر هـذا الـكتـاب مـرة أخرى
سرح ويـضيف إليه كل ما كـتبه فى مجلـتى الكاتب وا
فــهـذه الــدراســات سـتــلـقى ضــوءاً عــلى فـتــرة ومـرحــلـة

صرى. سرح ا أراها كانت مشرقة فى تاريخ ا

عـنـدمـا قــدمه الـكـاتب الــراحل الـكـبــيـر يـوسف إدريس
ـاضى فى مجلة فى منتـصف الستـينيـات من القرن ا
ــســرحى الالمع الــكــاتب وصــفه بــالــنــاقــد واخملـرج ا
تاز واآلن بعد والذى ال يعرفه القـراء ككاتب قصة 
أن هـجر الكـتابـة النقـدية للـمسـرح واإلخراج وأصبح
واحــداً من أهـم وأكــبــر الــســاردين الــعــرب غــابت عن
الــنــاس صـورته الــنـاصــعـة كــنـاقــد مــسـرح بل من أهم
الــنـاقـدين لـلــمـسـرح فى زمن الــسـتـيـنــيـات حـيث عـمل
مــحــرراً ومـذيــعــاً ومــخـرجــاً إذاعــيـاً مــنــذ عـام 1957
حــتى أنه كــان فـى عـام 1972 نــائب مــديــر الــبــرنـامج
الـثــانى بــاإلذاعى وكــان يــنــشـر مــقــاالته الــنــقــديـة فى
ـادة ـســرح) وعــمل مــحــاضــراً  مــجــلــتى (الــكـاتـب) و(ا
عـهد الـسينـما واشتـرك فى عضـوية وفد (الـدراما) 
مـصـر فى مـؤتـمــر كـتـاب أسـيـاو أفـريـقـيـا فى نـيـودلـهى
ــسـرحى عـام 1970 وشــارك فى مـهــرجــان دمــشق ا
عـــام 1972... إنـه الـــكـــاتب الـــكـــبـــيـــر (بـــهـــاء طـــاهــر)
صـاحـب (قــالت ضــحى) و(شــرق الــنـخــيل) و(بــاألمس
ــــلك جــــئت) و(خــــالـــتـى صـــفــــيـــة حـــلــــمت بك) و(أنــــا ا
والدير) و(نقطـة النور) و(واحة الغروب) و(ذهبت إلى
شالل).. فضالً عن كتابـيه (أبناء رفاعة) و(فى مديح
ــثــقـفــون يـعــرفـونـه كـكــاتب قـصــة وروايـة الــروايـة).. وا
قاالت والدراسات باألساس رغم أنه قدم عـشرات ا
قاالت سرح هذه ا النقدية واحلـوارات فى مجال ا
والدراسـات واحلوارات الـتى لم يـكـتبـها كـاتب عـجول
أو نـــاقـــد مــجـــامل بل نـــاقـــد له رؤيــة ومـــنـــهج ويـــبــنى
عـلـيهـمـا ما يـكـتـبه وقد اخـتـار وانتـقى الـكـاتب الكـبـير
بــعض هـذه الــدراسـات وجــمـعــهــا فى «كـتــاب الـهالل»
مـارس 1985 واخـتـار عـنـوانـا لـهـا: (10 مـسـرحـيـات
مـصريـة - عـرض ونـقد).. عـنـوان شـبه عادى لـكـتاب
ــســرح أراه غــيــر عــادى كــتــاب ال يــعظ وال فى نــقــد ا
يــقـدم الــنـصــائح وال يـعــنف وال يـجــامل عـلى طــريـقـة
كـتـاب (االنـتـقــام) وال يـجـامل لـكى يـكـسب مـقـعـداً فى
قـلب أحد إنه كـتاب بـاختـصار يـرى ويشـخص موطن
الـداء ويـقـتــرح من مـوقع الـعـارف والـدارس واحملب -
ـسرح والـعـاشق له فـلم يـقـدم مـقاالت جـداً - لـفن ا
ولم يكتبها إال من مـنطلق هذا العشق وبالتالى خسر
كـتـبة الـنـقد بـعض الـناس ولـكـنه كـسب نفـسه وقـدم 
سـرحى كـتـابـاً فـريـداً يـظل مـتألـقـاً مـهـمـا مـرت عـليه ا
األيـام وكــلــمـا قــرأت هــذا الــكـتــاب أشــعـر بــأنــنـا إزاء
ـسرحية كاتب وناقـد كبير خـسرته احلركة الـنقدية ا
ـــقـــاالت والـــدراســـات لـم تـــكن نـــظـــرة عـــابـــرة فـــهـــذه ا
والسالم بقـدر ما كانت تـقدم رؤية تـكاد تكـون شاملة
ـسـرح فى مـصـر فى زمن ومـوضــوعـيـة وعـمـيـقـة عـن ا
نــهــوضه الــكــبــيــر زمـن يــوسف إدريس والــفــريــد فــرج
ومـحــمـود ديــاب وجنـيب ســرور وكـرم مــطـاوع ونــعـمـان
عــــاشـــــور وســــعــــد الـــــدين وهـــــبــــة.. وحــــمـــــدى غــــيث..
وغـيرهم.. زمن كـانت الـدولة لـهـا مسـئـوليـة فى رعـاية
الــفـنـون واآلداب بـشـكل كــبـيـر ورغم ذلك لم جنـد فى
كــتـــابــات بــهــاء طـــاهــر الــنـــقــديــة هــتـــافــاً وال صــراخــاً
سـرح يتحـدث عن النظـرية االشتـراكية بل يطـالبـنا 
راح بـــهـــاء طـــاهـــر يـــنـــتـــقـــد هـــذه الـــنـــظـــرة الـــدعـــائـــيــة
األيــديـــولــوجــيــة بــشــدة فــقــبـل أن يــتــحــدث فى كــتــابه
ــسـرحـيـات الــعـشـر قـدم دراسـة ـذكــور سـلـفـا عن ا ا
ـــســــرح واجملــــتـــمع) جــــادة ومـــهــــمـــة حتـت عـــنــــوان: (ا
ـسـرحـيـتـ أولـهـمـا مـسـرحـيـة صـيـنـيـة وعـرض فـيـهـا 
ـــنـــاطق الـــنـــائـــيـــة) وتــدور عـــنـــوانـــهـــا (الـــشـــبـــاب فى ا
ـاشــيــة الــتى ــســرحـيــة فـى أحــد مـراعـى اخلــيــول وا ا
ـسـرحـيـة تـديـرهـا الـدولـة وتـدور أحــداث كـثـيـرة فى ا
تــتــعـلـق بـاألمــانــة والــشــرف والـواجـب واحلب وغــيـره
ـوعــظـة حــسـنـة خالصــتـهـا: (إن ـسـرحــيـة  وتــنـتـهـى ا
الــفــرديـة طــريق مــســدود.. وإذا ســلــكت هــذا الـطــريق
فــــســـوف تــــدمــــر نــــفــــسك فــــارجع لــــصــــوابك مــــازلت
تسـتطـيع).. ويوجه بـهـاء طاهـر نقـداً شديـداً إلى هذه
الـطــريــقــة إنـهــا - كــمــا يـقــول - تــنــبـنـى عـلـى مـواقف
زائفـة وهى تزعم أنـها تنـتمى للـواقعيـة ولكنـها أقرب
سـرحـيـة سـوفـيـتـيـة ثـانـية لألسـاطـيـر ولـكـنه يـعـرض 
وهى (بالتــــون كــــريـــشــــبت) وهـى أكـــثــــر إمــــتـــاعــــاً من
األولى وأحــكم بــنـاء ولــكـنــهـا تــدور فى ذات األجـواء
سرحية الصينية وهناك وجه شبه كبير بيـنها وب ا

ولكن مـا يسـتحق الـوقوف عـنده - كـما يـقول طـاهر -
أن عـرضـهــا اسـتـمـر 25 عــامـا مـتــصـلــة ويـحــلل بـهـاء
سرحية أسـباب هذا الصمود الـغريب العجيب لـهذه ا
ـســرح الــهـادف الــبــسـيــطــة ولـكــنه يــخـلـص إلى أن: (ا
ـطـبق بـهـا فى روسـيـا والـصـ وغـيرهـا من بـصـورته ا
بالد الـكـتـلـة الـشـرقـيـة ال يبـدو فـى نـظـرى حالً سـلـبـياً
ـسـرح واجملـتمع بـل إن لدى كل ـسـألة الـعالقـة بـ ا
األسـبـاب الـتى جتـعـلنى أعـتـقـد أنه حل خـاطئ تـمـاماً
فـالـنـاس يـسـمـعـون حـقـاً ولـكـنـهم يـسـمـعـون مـا ال قـيـمة
ـيـكـانـيـكى الـذى يـعـكس ـسـرح ا له).. وبـهـاء ال يــدين ا
وجهة النظر األيديـولوجية بشكل مباشر فحسب بل
ـسـرحـيـات يـوجه مـهـام نـقـده إلى مـخـتـلف الـظـواهـر ا
سرح الـهابطة فى ذلك الوقت مـطالبا باالنـتباه إلى ا

اجلاد.
وبــالــطــبع بــعــد هـذه الــدراســة اجلــادة والــتــأســيــســيـة
ــسـرحــيـات مــصـريــة جــيـدة فى ذلك يــتـعــرض طــاهـر 
ـــســرحـــيـــات (ســلـــيــمـــان احلـــلــبى) الــوقـت أول هــذه ا
أللـفـريــد فـرج ويــعـقـد مــقـارنــة بـيـنــهـا وبــ (هـامـلت)
لـشكسبير بل بـ الشخصيـت (احللبى) و(هاملت)
ـقـارنـة احلـرفـيـة بـ الـنـصـ ولـكـنه وهــو يـسـتـبـعـد ا
شـكلـة) بيـنما ينـسب نص (احللـبى) إلى (تراجـيديـا ا
(هـامـلـت) تـأتى فى ســيـاق تـراجــيـدى صــرف وهـنـاك
ـشـكـلة فـرق ب االثـنـ أو الـطـريـقـتـ فتـراجـيـديـا ا
أكثر مـحدوديـة عن التراجـيديا احملض وهـذا ما قدر
ـسرحـيـة (سـليـمـان احلـلـبى) البـاحث عن الـعـدل عـبر
ة العـنف الـذى ال مفـر مـنه إزاء أحـداث قاهـرة وظـا

سرحى  اخملرج ا
الالمع الذى أصبح
واحداً من
 أهم وأكبر

الساردين العرب

قدم
رؤية

عميقة
وموضوعية
للمسرح
فى زمن
نهضته

 دراساته
كانت
جادة
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> الفرع الثقافى
بالقليوبية برئاسة الكاتب

محمد عبد احلافظ
ناصف أقام األربعاء

اضى حفل تأب بقصر ا
ثقافة بنها للفنان الراحل
محمود العطار. ا لعطار
تخرج فى كلية الفنون
اجلميلة جامعة القاهرة
وعمل بقصر ثقافة بنها
وساهم بفاعلية فى

احلركة التشكيلية منذ
تخرجه فى أوائل

السبعينيات.

≈∏«L âª∏X É¡∏c ±hô¶dG
 هـكــذا بـدأ اخملــرج عـلـى خـلــيـفــة حـديــثـة مع
مـسـرحـنا فـقـلـنا له هـذه فـرصـة لتـحـدثـنا عن
جتربـتك مع نبيل منيـب ومدرسته التى تخرج
فــيــهــا الــعــديــد من جنــوم الــتـمــثــيل وتــدريب

التمثيل فى مصر!
أسـتـاذى الــوحـيـد فى الـتــمـثـيل هـو نــبـيل مـنـيب
عـهـد ومع كـامل إحتـرامى لـلمـعـهد لـقـد دخلـنـا ا
الـذى تـعــلـمت فــيه وأعـطــانى الـشـهــادة لـكن لم
عهد سوى نبيل منيب حيث يعلمنى تمثيل فى ا
ــلـك مــنـــهـــجًــا مـــتـــكــامالً كــان الـــوحـــيــد الـــذى 
نـهج لى ستـراسبرج فى وحـقيقـيا بـعد دراسـته 
ــنــتــهى اإلخالص يــريــد إفــادة فــرنــســا وكــان 
تـالمـــيـــذه وتـــقـــد جـــديـــداً وهـــو أول من وضع
مثل أيدينا على منهج علمى متكامل لتدريب ا
ووقــتـهـا نـظـر إلــيه الـكـثـيـر بــاسـتـنـكـار وإلنه كـان
ـسرح الـقـومى ويقـوم بـالـتدريس من مـخرجًـا بـا
اخلارج عـملـوا له مشـكلـة واستـبعـدوه حتى بـعد
فـــتـــرة فى ظــروف أخـــرى وكل مـــنــاهـج تــدريب
الــتـمــثــيل فى مــصــر وأهم مــدربى الــتــمـثــيل فى
مـصــر اآلن هم من تالمــذته مــثل مــحـمــد عــبـد

الهادى وأحمد كمال وأحمد مختار.
هل كــانت كل هــذه الــتــجــارب واخلــبـرات الــتى

ذكرتها سببًا فى قلة أعمالك اإلخراجية?!
لألسف نـعم فـأنا قـدمت فى حيـاتى كـلهـا ثالثة
عـروض إخـراجـيــة ومع كل جتـربـة كـنت أخـاف
ــعـــانــاة من اخلـــبــرات الـــســـيــئـــة الــســـابــقـــة مع ا
ـيزانية الفقـيرة ومشكلة اإلداريـة والروتينية وا
ـمثـل ألنـها فى حلـظة تـكوين فـريق عمل من ا
ــــثالً بــــســــبب الــــســــيــــنــــمـــا أو ــــكن تــــفــــقــــد 
ـــســرح غــيــر مـــجــدى مــاديــا أو الــتــلـــيــفــزيــون وا
مـثل من جـماهيـريا بـجانب تعـبه وقلـيل من ا
يريد تقد عـمل جيد وهذا ما كان يجذب من
يـعمل مـعى وكـنت دائـمًا أخـتـار نـصوصًـا جـيدة
ــثـــلــ قــلــيل حــتـى أســتــطــيع احلــفــاظ بــعــدد 

عليهم لنهاية العرض.
أريــدك أن حتـدثـنـا عن هــذه األعـمـال الـثالثـة

التي ال يعلمها الكثير?
أول عـرض لى كان (اخلطـاب) تأليف مـيخائيل
رومـان وكــان مــشـروع تــخــرجى ثم قــدمـتـه عـلى
مـسـتوى االحـتـراف عـلى مـسرح الـسالم بـطـولة
الـســيــد خـاطــر وطــارق لــطـفى وســمــيـحــة عــبـد
الــهــادى واخـــتــرت هــذا الــنـص خــصــوصًــا ألنه
صـعب جــدًا فى فــهـمه كــنص وشـديــد الـرمــزيـة
وكـان حتديًا بالـنسبة لى فى اسـتخدام الوسائل
اإلخــراجــيــة لـفك هــذه الــرمــزيـة وأتــصــور أنـنى
حلد كبيـر جنحت فى هذا األمر وكان العرض
الثـانى هو (لـعب عـيال) تـمصـيـر عن نص (ليـلة
القـتلـة) وأخر عـرض كـان (بيت الـدميـة) بطـولة
بوسى وأشرف عبد الـغفور وكان يناقش قضية
رأة فى اجملتمع والغريب أن هذا النص كتب ا
مــــــنـــــذ حــــــوالى 100 ســـــنـــــة ومـــــازال يــــــنـــــاسب

مجتمعاتنا حتى اآلن.
وأين أنت كممثل?!

وضوع فـالتمـثيل فى مصـر يحتاج نسيت هـذا ا
إلي مجهود نفسى كبير.

على أي مستوى?
بالـطبع على مـستـوى العالقات وأنـا خايب جدًا
ــمـثـلـ ــوضـوع وهـنــاك الـكـثــيـر من ا فى هـذا ا
الـذين يـسـتـطـيـعـون الـعمـل بـهـذه الـطريـقـة ولـكن
بــشــكل رد وسىء جــدًا وشــاهــدت هــذا كــثــيـرًا
أثناء عمـلى لفترة كـمساعد مـخرج بالتـليفزيون
والــــكل مـــعـــذور ألنـه ال يـــوجـــد قــــنـــوات اتـــصـــال
ــمــثـلــ فى اخلـارج شــرعـيــة بـ اخملــرجـ وا
ـمثل ـمـثـلـ أيًـا كـان هـذا ا جتـد وظـيفـة وكـيل ا
كـــــبــــيــــرًا أو صــــغــــيــــرًا ويــــذهـب هــــؤالء الــــوكالء
ـصــلـحـة ـمــثـلــ وا ـشــاريع الـتــخـرج الخــتـيــار ا
ـثل مــتـبـادلــة لـكن هــنـاك فى اخلــارج ال أحـد 
إال احلــقـيـقـى واجلـيـد أمــا في مـصــر فـأى حـد

بيمثل.
وبـعــيـدًا عن الــتـمــثـيل واإلخــراج فـيــمـا تــعـمل

اآلن?!
ـمـثل الـذى تـركـيـزى كــمـدرب تـمـثـيل بـاســتـديـو ا

أنشأه محمد عبد الهادى.
مــا هــو مــنــهــجك الــذى تــعـــمل به فى تــدريب

مثل?! ا
أوال هــو لـيس مــنــهـجـى بل مـنــهج مــحــمـد عــبـد
ــيـة ــنــاهج الـعــا الــهــادى مــأخـوذ من عــدد من ا
ــعـروفــة مع اجــتــهـادات مـن عـبــد الــهـادى و ا
ـنهج قـائم على أن أقـلمـتهـا على مـصر وهذا ا
الـــتــــمـــثـــيل عـــلـم مـــثل أى عـــلـم له أسس نـــقـــوم
بـتحـليل هـذه األسس وتفـكـيكـها وإيـضاح كـيفـية
عــمل كل جــزء ومــيـــكــانــيــزم تــواصـــله مع بــقــيــة
اذا األجـزاء ومنهـا نعـرف ماذا يـعنى الـتمـثيل و
ـــثل?! ومــــدرب الـــتــــمـــثـــيـل هـــنـــا دوره وكـــيـف 
تدرب وتـفجير طاقاتـه وتوجيهه نحو تـنشيط ا

كيفية إمتالك أدواته وتنميتها.
ومـا هـى أسس الـتــمـثــيل هــذه الـتى تــعـمــلـون

عليها?!
أول هــذه األسس هــو الــتــركـيــز الــذى يــجب أن
مـثل وكيف يسـتطيع أن يـركز. بإرادته يتعـلمه ا
ــصــداقــيـة وكــيف ويـنــفــصل عـن كل شىء ثم ا
ـقـنع ـمـثل ويـصـبح له قـالـبه الـفـنى ا ـتـلـكـهـا ا
اخلــاص به وبــعــد ذلـك االرجتــال الــذى يــنــمى
ـمـثل ويـعـطـيه اخلـيـال وسـرعـة الـبـديـهــة لـدى ا
ــمــثل أن أرخص ذهــنــاً حــاضـراً لــذلـك نـعــلم ا
وأقـل شىء أهـــمـــيـــة فـى الـــتـــمـــثــــيل هـــو الـــكالم
عـنى الـذى وراء هـذا الـكالم كيف فـاألهم هـو ا

يـــفــهـــمه ويــعـــيه وكــيـف تــقـــوم بــالـــتــمـــثــيل وأنت
صـــامت ونـــعــمـل عــلـى كل هـــذه الــعـــنـــاصــر في
اجلــــزء األول من الــــفـــصل وفـى اجلـــزء الــــثـــانى

نعمل على نص نطبق فيه ما تدربنا عليه.
ـثـلـ ـســرحـيـ كـيف يـكـونـون  ولـلـشـبـاب ا

جيدين?!
كــــمـــا قــــلت لك بــــاالســـتــــعــــداد فى الـــبــــدايـــة 
ــســتــمــر مع الــشــغل الــكــثــيــر ويـبــقى الـتــدريب ا

أجمل لومعهم الثقافة.
مثل مثقفًا?! وكيف نرى أهمية أن يكون ا

فى أى مــهــنـة كــلــمـا كــنت مــثـقــفــا كـلــمــا أبـدعت
فالـعالم كـله مـتشـابك وفى الـثقـافة سـعة إدراك
ـثقف مـثل ا ـستـويـات وا تـفيـدك عـلى جمـيع ا
الذكى هـو من يسـتـطيع أن يـخفـى هذه الـثقـافة
ــثل وقــلــيل مــنــهـم من جنح عــلى رأســهم وهــو 

الفنان محمود مرسى.
وما رأيـك فى مشـكـلـة خـريجى االسـتـديـوهات

وتشغيلهم مع النقابة?!
مــثــلـهــا مــثل الــدرامـا صــراع يــنـشــأ من وجــهـات
نـظـر مـخـتـلـفة فـالـنـقـابـة من حـقـهـا أن حتـافظ
وتـــوفــــر فـــرص عـــمـل ألعـــضــــائـــهـــا وفـى نـــفس
الـوقت هناك ناس مـوهوبة ومن حقـها أن تعمل
وهم غـــيـــر أعـــضـــاء لـــهـــذا يـــجـب إيـــجـــاد آلـــيــة
لـتـنـظـيم هــذه الـظـروف واألغـرب والـذى يـؤكـد
ـصـلـحـة الـشـخصـيـة هى الـتى مـا قـلـته لك أن ا
ــصــلــحـة حتـكم مــجــتــمــعـنــا بــغض الــنــظـر عن ا

العامة.
ـهن ـنـاسـبـة مـا رأيك فى أداء نـقـابـة ا وبـهــذه ا

التمثيلية?!
تــطـور كــثــيــرًا خــاصـة عــلى مــســتــوى اخلــدمـات
الــصـــحـــيــة ألعـــضـــاء الــنـــقـــابــة وكـــذلك هـــنــاك
ــوقع الـذى أنـشـأته مـجـهـود كــبـيـر وواضح فى ا
الـنــقــابــة عـلى شــبــكــة اإلنـتــرنت لــلــتــعـريـف بـكل
أعـضـائـهــا جلـهـات اإلنــتـاج ولـكن لألسـف كـثـيـر
مــنــا لم يــشـتــرك فــيه وأنــا واحـد مــنــهم ومـازال
حـتى اآلن يقوم د. أشـرف ذكى بشـكل شخصى

بتشغيل العديد من الذين ال يعملون.
كـنـا سـنـنـسى قـبل النـهـايـة رأيك فـيـمـا يـقدمه

البيت الفنى للمسرح?.
كــمــا قــلت لك ال أحــد يــريــد مــســرح فى مــصــر
والــبــيت الــفــنـى يــعــمل بــالــدفـع الــذاتى فــهــنــاك
ميـزانية يقدم بهـا عروضاً بعضهـا جيد والكثير
هم تـطـلع لكن ال أحـد يسـأل ماذا مـنهـا سىء ا

اذا. نقدم وكيف و
. سرحي كلمة أخيرة لشباب ا

أنا حـزين ألنى كـبرت وأصـبـحت رجالً تـقلـيـديًا
وغــيـــران مــنـــكم ألنى فـى يــوم مـــا كــنـت مــثـــلــكم
أمــلـك كل هــذه الــطــاقــة واحلــيــويــة وإيــاكم من

اليأس واإلحباط.

مهدى محمد مهدى

فى البـدايـة أنـا مـعـترض تـمـامـا عـلى كلـمـة تـسـلم الـراية ألنه ال
يـوجـد فى مصـر فى أى مـجـال تسـلـيم راية مـن جيل جلـيل فـهذا
يتم فقط فى اجملـتمعات الـسليمة الـتى بها نسق ويـكون فيها كل
جــيل حــريــصــا عــلى تــســلـيـم الــرايـة لــلــجــيل الــذى بــعــده وأنـا
ـعـهـد سـأحـدثك عـن جتـربـتى الــشـخـصــيـة بـعــد تـخـرجى فـي ا
سـرح الـطـلـيـعـة سـنة 1981 وكـان مـديـره وقـتـهـا هو وتـعـيـيـنى 
سميـر العصفورى وعانيت عدة سـنوات لتقد مشروع مسرحى
ولـم يــكـن الــعـــصـــفــورى يـــرفض مـــشـــاريــعـى ولــكـــنه كـــان يـــقــوم
بـتسـويفى وظل لـفتـرة طويـلة مـسئـوالً عن مسـرح الطـليـعة ولم
يقـدم أى شىء ولم يقدم سـوى اخملرج الـضعـفاء وعنـدما كان
ـنعه يـجـد مـخـرجـا متـمـيـزا سـيـقدم جـديـدا كـان يـحـجـبه و

لألسف لـم يكن هـنـاك من يـسـلم الـرايـة بل كل من أمـسك بـراية
يـريد أن يـحتـفظ بهـا لألبد وسـميـر العـصفـورى كان رمـزا وحالة
سـئولـ فى مصر والـكل كان يـتعامل مع الـقمة تعبـر عن حال ا
وكـأنـهــا مـدبـبــة ال حتـتـمـل سـوى فـرد واحــد فـقط عـلــيـهـا مع أن
القمـة واسعة جدًا وتتسع للجـميع وهذا هو الشىء الطبيعي فى
اجملتمـعات السليمة جـيلنا تعب وعافـر حتى يأخذ فرصته لكن
ستويات لم يساعدنا الوحيد ناخ الـسائد وقتها على جميع ا ا
ـرحـوم عبـد الـغفـار عودة الـذى كان يـعطـى فرصـا لـلجـمـيع هو ا
عهد الوحيد الذى وجودين وقتها وحتى فى ا وكان عكـس كل ا
كــان يـريـد تــقـد مـنــهج حـقــيـقى وجــديـد هـو الــدكـتــور نـبـيل

منيب.

اخملرج على خليفة

أهم مدربى التمثيل فى مصر تالميذ
لرجل حقيقى اسمه «نبيل منيب»
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سرحي جريدة كل ا

سبعة أطفال يهود.. فى
تحدة مهرجان الفرق ا
اخملدج محمد مديح يشارك
فى مهرجان شبرا للمسرح
سرحى احلر بالعرض ا
«سبعة أطفال يهود» تأليف
كارليل تشارتر من إعداده
وإخراجه. العرض الذى
شاركة به فى ينوى مخرجه ا
مهرجان الدراما للفرق
تحدة يلعب أدوار البطولة ا
فيه ياسر محمد محمد
أنور سعيد سليمان عماد
اليمنى نورهان أسامة
ماجدة حسن هيام الريس
نهى محمد موسيقى
محمد ماجد سينوغرافيا
رأفت خالد.

صري حيث أجادت تميثل > تعد أمينة رزق رمزًا  للتراجيديا فى وجدان معظم  ا
أدوارها ونقلت انفعاالتها من خالل تاريخ فنى طويل ظل ظاهرة فى كل حقبة
عاشتها .
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سرحي جريدة كل ا

> رغم أدوارها التراجيدية إال أنها مثلت عدة أدوار كوميدية  وظل بعضها
سرح  منها دورها فى مسرحية "إنها عالقا فى األذهان وصار عالمة فى  ا

هندس وشويكار وسناء يونس . حقاً عائلة محترمة" بطولة فؤاد ا
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يقدم اخملرج أحمد سيف
واطن مهرى» مسرحية «ا
خالل أيام عيد الفطر

على مسرح قاعة احلكمة
نعم بساقية عبد ا

الصاوى.
العرض تأليف وليد
يوسف بطولة محمد
خليف وهالة عجيزة
وأدهم عثمان ومحمد
ناصر وعبد الرحمن
سعيد ومصطفى عبد

احلميد ديكورات محمد
زكريا إضاءة أبو بكر

الشريف.

من ظـروف مـحـلـيـة وال يـنفـى أن الفـن مرتـبط
ـــكـــان نـــابع مـــنـــهـــمـــا بـــالـــضــرورة. بـــالـــزمـــان وا
ـسـرح إذن البد أن يـكـون نـابـعـا من اجملـتمع فـا
كـــمـــا قـــلـت وكل جتـــريـــد أو جتــــريب يـــجب أن

نطق وأال يصبح عبثا. يخضع لهذا ا
هــذا هـــو اقـــتــنـــاعى األول وأعـــتــقـــد ثــانـــيــا أن
ـســرح هـو أخــطــر الـفــنـون كــلـهــا تــأثـيــرا عـلى ا
ــــســـرح أهم مـــركـــز إشـــعـــاع عـــلى اإلطالق. فـــا
ــكن أن ــســتــوى الــثــقــافى واالجــتـمــاعى - و ا
يـصبح مـركـز إشـعاع رهـيب تـنـتشـر عن طـريقه
ــــســـرح هــــو من أهم الــــقــــيم الــــعـــامــــة. أى أن ا
عــنـاصـر تـكــوين الـثـقــافـة الـعـامــة والـرأى الـعـام
لـدى أى شــعب - ألن الـشــكل الــفـنى لــلـمــسـرح
قادر على أن يـنقل  لـلمتـفرج أى قيـمة على أى
مــســتــوى بـشــكـل أســرع وأكــثـر فــاعــلــيــة من أى
أسلوب آخر من أسالـيب االتصال باجلماهير:
ــــشـــاركــــة احلــــيـــة إذن يــــدخل هــــنــــا عـــنــــصــــر ا
ـــبـــاشـــرة والـــتـــعـــاطف الـــوجـــدانـى واالقـــنــاع ا

نطقى من خالل عرض احلدث. ا
سرح ما هو > وماذا عن اجلوانب الفنية فى ا

تصورك لها?
ـســرح كـمــا هـو واضـح من تـيــارات الـتــقـدم - ا
ــسـرحى فـى أوربـا يــعـود إلى األصل أو الــنـبع ا
فـيمـا يتـعلق بـالشـكل أو األشـكال وفـيمـا يتـعلق
ـــعــروف أن ـــســرحى. وا بــعـــنـــاصــر الـــتــكـــوين ا
ــــســــرح هـــو مــــلــــتــــقى الــــكـــثــــيــــر من الــــفــــنـــون ا
الـتشكيلـية ومعروف أيضـا بحكم ترابط بعض
الـفـنــون بـبـعـضـهــا أن هـنـاك فـنـونــا شـقـيـقـة إذا
صحـت التـسـميـة. فـالفـنـون التـعـبيـريـة والفـنون
ـا كان الـتـشـكيـلـيـة تـعـتبـر فـنـونـا شـقيـقـة. وقـد
ـسرح يـضم الـكلـمة بـجـانب الرقـصـة الفـردية ا
ـــوســيــقى واألغـــنــيــة أو اجلــمـــاعــيــة بـــجــانب ا
سرح الـفردية أو اجلمـاعية. ويتمـثل هذا فى ا

اليونانى ومسرحيات القرون الوسطى.
ــســرحـى فى الــعــصــور وبــقــدر انــسـالخ الــفن ا
احلـديــثــة عن ســائــر الـفــنــون الــشــقـيــقــة بــقـدر
حتمية الـعودة إليها من جديد. وقد حاولت أن
أقــوم بــتــجــربـــة من هــذا الــنــوع فـى مــســرحــيــة
ــسـرحــيـة مـن حـيث الــشـكل «يـرمــا» - وكـانت ا
تــسـمح بــهـذه الــتــجـربــة لـوجــود كـورس ورقص
فـردى وجماعى وبانـتوما وامكـان استخدام
الــلــوحــات الــتــشــكــيــلــيــة من خالل الــديــكــور أو

دلـول الـعام لـلـمسـرحـية مع ـمـثل وربـطهـا بـا ا
الـتـحـفظ من الـتـشـكـيل الـصـرف حـتى ال يـكون

العرض مجرد مهرجان أو استعراض.
> بـرغم هذا التحفظ األخـير فإنه يقال أنك
سرحى تـهتم باجلانب اجلمـالى فى العرض ا
أكــثــر من الالزم ويــقـال إن االهــتــمــام بــشـكل
ــكن أن الــعـــرض من الــنــاحــيــة الــبــصــريــة 
ـتـفـرج فى مـتـعـة جـمـالـيـة تطـغى يـسـتـغـرق ا
ــعــنى الــعــام عــلى االهــتـــمــام بــالــكــلــمـــة أو ا

للحدث فما هو رأيك فى ذلك?
وضوعى من - احلـقيقـة أننى أهتم بـاجلانب ا
ـسـرحـيـة عـلى صـعـيـد تـفـسـيـر الـنص خلـدمة ا
الــتـصــور الــعـام لــلــمـؤلـف ولى.. وال ضـيــر بــعـد
ذلك أن يـتـسم هـذا الـتــطـور بـالـطـابع اجلـمـالى
ــــعــــنـى أن يــــأخــــذ الــــعــــرض الــــشــــكل الــــفــــنى

اجلميل... وإن كره الكارهون!
إن االهـتـمـام بـالـكلـمـة يـتم اسـتـيـعـابه من خالل
دراسـة طويلة للمـسرحية وال أعتـقد مطلقا أن
ــســة إضــاءة جــمـــيــلــة تــخــدم فى إبــراز مــعــنى
ـستقى كن أن تـطغى على االنـفعال ا الكلـمة 
ــكن أن تــدعــمــهـا من الــكــلــمــة عـلـى الـعــكس 
ولـنـأخـذ مـثــاال من مـسـرحـيــة «الـفـتى مـهـران»
ــســـرح فى حلـــظــات مـــعــيـــنــة لـــهــا هــو إظـالم ا
أهـمـيـتـهـا. وأظن أن من يـؤمـن بـأهـمـيـة الـكـلـمة
ـمثل كلية لينقل الكلمة سرح وا بحيث يلغى ا
ـسرح أن ـكن له حـ يـسـتخـدم عـنـاصـر ا ال 
يـجـعلـهـا تطـغى عـلى الكـلـمة. فـنـقطـة االنطالق
ــكن أن تـــكــون غــيــر عــنـــدى هى الــكــلـــمــة وال 

ذلك.
> يقـربنا هـذا من مشكـلة طال حـولها اجلدل
- فـما هى فـى رأيك أبـعاد مـسـئـولـيـات اخملرج

سرحى? عن العرض ا

- يـــجب أن نـــســـلم أوال أن اخملـــرج خـــالق وأن
سـرحى. فالعرض اخملـرج هو مؤلف الـعرض ا
ـسرحى لـيس مـلـكا لـلـمـؤلف واخملرج مـفـسر ا
ولــيس مــتــرجـمــا. نــقـطــة االلــتـقــاء بــ اخملـرج
ـؤلف هـى الـكـلـمـة وعــنـدمـا يـصـبـح تـفـسـيـر وا
ؤلف اخملرج للكلمـة أبعد ما يكون عن تصور ا
فيـجب أن يـقف اخملـرج بـشـرط أن يـكـون هذا

ؤلف تماما. التفسير ضد تصور ا
أمــــا إذا كــــان اخملــــرج قــــادرا عــــلى أن يــــكــــسب
الـكلـمـة بـعـدا نـفـسـيـا أو إضـافـيـا لم يـدر بـخـلد
ــفـروض ــؤلف فال غــضــاضــة فى ذلك ألن ا ا
أن يــفـعل اخملــرج هــذا. والـســبب بـســيط جـدا
ــســرحى تــخــضع هــو أن عــمــلــيــة الــتــجــســيــد ا
حلـــــســـــاســــيـــــة وذوق وثــــقـــــافــــة - هـى ثــــقـــــافــــة
ــؤلف. إذن وحــســاســيــة وذوق اخملـــرج ولــيس ا
فالبـد أن نسـلم بـأن هـنـاك إضـافـة ألن النص
ـــــر مـن خالل اخملـــــرج ـــــســـــرحى عـــــنـــــدمـــــا  ا
بتكوينه النفسى والثقافى يكتسب شيئا. وهذه
الـقـضـيـة قـد أصـبحـت مسـتـهـلـكـة وفـرغ الـناس
مــنـــهـــا فـى أوربـــا وانــتـــهـــوا إلـى أن اخملـــرج هــو
مؤلف على النص أثـناء إخراجه وعلى العرض

أثناء عرضه.
> نــــنــــتــــقـل من ذلـك إلى احلــــديـث عن واقع
مــسـرحــنــا اآلن - هل تــرى أن هـنــاك مــشـاكل
ـــــســـــرحى إلى حتـــــول دون وصـــــول الـــــنـص ا

تكامل? ستوى ا ا
- إذا اســتـثــنـيــنـا تـوفــيق احلـكــيم ألمـكـن الـقـول
ـسـرح قــبل الـثـورة كــان يـتـسم بــطـابع هـو بـأن ا
نـفـس الـطـابع الـســيـاسى واالجـتــمـاعى لـبالدنـا
ـسرح وقـتـهـا. وكـان من الـطـبـيـعى أال يـسـتغـل ا
فـهوم الذى سبق أن اسـتغالال إيجابـيا حسب ا
ــــســـرح يـــعــــتـــمــــد أوال عـــلى  أوضـــحـــتـه. كـــان ا

نـصـوص أجـنـبـيـة وحـتى هـذه الـنـصـوص كـانت
تـــخـــتــار بـــشـــكل يـــثــيـــر الـــعـــواطف إزاء مـــشــاكل
مــجــردة: مــواقف مــيـــلــودرامــيــة ومــشــاهــد حب

وتضحية.. إلخ.
وكــانـت احملـــاوالت الــقـــلـــيـــلـــة الـــتى تـــســـتـــهــدف
ـصـرى تـواجه مـصاعب الـتـعبـيـر عن اإلنـسان ا
عـــديـــدة حــتـى لــقـــد تــخـــنق وتـــشل. ثـم عــنـــدمــا
يـزان السياسى فى اجملتمع يكون من يعتدل ا
ــسـرح نــفس مــنـســاقـا فى الـطــبــيـعى أن يــجـد ا
ـعـنى نـفس الـتـيـار الـذى يـعــبـر عن اجلـمـهـور بـا
الـعــريض. فـإذا كـان عــمـر هـذه االنــتـفـاضـة 14
ـــســـرحـــيــة ــكـن الــقـــول بـــأن احلـــركــة ا ســـنـــة 
ــفــهـــوم اإليــجــابى لـم تــتــوافـــر لــهــا عـــنــاصــر بـــا
الـــــتـــــكـــــامـل إال مـــــنــــذ 14 ســـــنـــــة دون إغـــــفــــال
االســتـــثـــنــاء الـــســابـق ذكــره بـــخــصـــوص تـــوفــيق

احلكيم.
سرح أصـبح مركز والنتـيجة احلـتميـة هى أن ا
مغنطة جلميع الـكتاب الذين يستخدمون القلم
كـــمــهــنـــة لــشـــعــورهم بـــأهــمــيـــة هــذه الــوســـيــلــة
ـسرح يـجـتذب وسـرعـة نـفاذهـا. والـنـتيـجـة أن ا
أصـــحــــاب أقالم إذن ولــــيس كــــتـــابــــا درامـــيـــ

ـسرح منـهم فى حلـظة ما ـكن أن يسـتفـيد ا و
ــسـرح وكـاهل ولــكن الـكــثـيــرين يـثــقـلــون كـاهل ا
سـرح كشكل الـعاملـ فيه نـتيجـة بعـدهم عن ا

من أشكال الكتابة والتعبير.
وهــذه فى رأيى هـى أخـطــر مــشــكــلـة بــالــنــســبـة
ـشاكل: شـكـلة كل ا لـلكـتابـة وتـتفـرع من هـذه ا
ــســرحى لــلــمــسـرح مــثل عــدم تــفــرغ الــكـاتـب ا
وسرعـة تنـقل الكـتـاب ب االجتـاهات اخملـتلـفة
ـسـرحـى والتـى يـتـأثرون بـهـا عن فى الـتـألـيف ا
ــــشــــاهـــدة. ثـم االهـــتــــمـــام طــــريق الــــقـــراءة أو ا
بــقـوالب مــسـرحـيــة أكـثـر من االهــتـمـام بــنـمـاذج
بـشـرية تـفـرض نـفسـهـا على الـكـاتب فالـنـماذج
ــاط ولـيــست ــســرح هى أ الــتى نــراهــا عــلى ا
شـــخـــصـــيـــات حـــيـــة وهــــذه ســـمـــة من ســـمـــات
سرح الرومانتيكى والذى لم رتبط با سرح ا ا

يجد نفسه بعد.
> أال تعـتقد أيضا أن استجابة اجلمهور تشكل
عـــامال مـن الـــعـــوامل الـــتى حتـــدد مـــســـتـــوى

التأليف?
ـانــا بـاجلـمــهـور وثـقـة - أنـا مـن أكـثـر الــنـاس إ
بــذوق اجلـــمــهــور وحـــســاســيــتـه وال يــشــ هــذا
اجلـمـهـور أن طـائـفـة مـنهـم قـد اعـتادت تـعـاطى
ــسـتــوى الــهـابـط عـلى ـكــيــفـات الــفــنـيــة ذات ا ا
ــســـتـــويـــات (من نـــاحـــيـــة الـــتــألـــيف أو جــمـــيـع ا
طريقة العرض أو غيره). فهذه الطائفة مجنى
ـسـئول عن هـذه اجلـنـايـة من يعـطـيـها عـليـهـا وا
ـتعة الفـنية الضارة. صنف الردىء من ا هـذا ا
ـا يكون والدلـيل على هـذا أن جمهـورا آخر ر
ـــســرح قـــادر عــلـى اســتـــســاغــة أقـل مــعـــرفــة بــا
ـا نـفـر مـنهـا اجلـمـهور األعـمال الـفـنـيـة التى ر
األول وهــنـــا أشــيـــر إلى جتـــربــتـى مع جــمـــهــور
ــسـرح الـشــعـبى. طـنــطـا عــنـدمــا كـنت أعــمل بـا
فالسبب فى استـجابة هذا اجلمهور هو أنه لم
ــكـيـفـات الـفـنـيــة كى يـنـفـر من الـعـرض يـحـقن ا
الصحى. والدلـيل اآلخر أنه حتى فى العروض
ــسـرحــيـة ال يــخـلــو األمـر من حلــظـات يــسـمـو ا
ـــمـــثل وحلـــظـــتـــهـــا جنـــد فـــيـــهـــا الـــنص أو فـن ا
متـفـرجا مـخـتلـفـا واستـجـابة مـخـتلـفـة من نفس

اجلمهور.
مـرة أخـرى أنـا أعـتـقـد أن اجلـمـهـور هـو أسـتـاذ
ـــؤلف ـــســـرح كـــحـــيـــاة مـــركـــبـــة عـــنــاصـــرهـــا ا ا
ــمـثـلـون - فـأول هــذه الـعـنـاصـر هـو واخملـرج وا
ن اجلـرم اتهام اجلمـهور دائما اجلـمهور. وأنه 
ــسـرحــيـة أو بــاالنـحالل بـاجلــهل إذا لم يــفـهم ا
إذا امـــتــــصـــته ظــــاهـــرة مـــســـرحــــيـــة ذات طـــابع
سئولية أوال مرضى. ففى احلالـة األولى تقع ا
ـــســرحـــيـــة كــنـص وإخــراج - وفى عـــلى عـــاتق ا
ـسرحـية احلالـة الثـانيـة تقع أيـضا عـلى عاتق ا

التى تقدم إليه.
ـسـرح واجلمـهور وإذا نـظرا إلى الـعالقـة ب ا
سـرح ولكن إذا ما ارتفع وأن اجلـمهور يـخلق ا
سرح واجلمهور معا فإن الغلبة تكون مستوى ا
ـكن عـنــدئـذ أن يـوجه دائـمــا لـلـجــمـهـور الــذى 

سرح التوجيه الصحيح. ا

 كل جتريد أو جتريب البد أن ينبع  من اجملتمع  وظروفه 

 نقطة االنطالق عندى هى الكلمة
كن أن تكون غير ذلك وال 

محمد عبد القادر
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دعاء طعيمة مخرجة شابة اعتادت تقد
األفكار اجلديدة واجلريئة وفى هذه

التجربة «سكتم بكتم»  تلجأ دعاء ألشعار
صالح جاه "الليلة الكبيرة والرباعيات
مثلون لتقد عرض مسرحى يحل فيه ا
ها محل عرائس الليلة الكبيرة ومقرر تقد

هذا األسبوع من شهر رمضان.
أبطال العرض يتحدثون عن هذه التجربة
وعن تقمصهم لشخصيات العرائس التى

ارتبطوا بها وعشقوها.

فــقط بل سـتــكــون لـلــمــشـاهــدين من مــخــتـلف
األعـمار كما أن الـعرض فى رمضـان سيكون
مـنـاسـبًـا لـنـوعـيـة هـذا الـعـرض. وتـمـنت ريـهام

أن يحقق العرض جناحًا كبيرًا.

زكريا معروف: عبد العاطى
البيروقراطى

يـــؤدى زكــريــا مــعــروف فى الــعــرض دور عــبــد
الـعاطى الـبـيـروقراطى مـدعى الـعـظمـة يـشيع
ب الـنـاس أنه من األعيـان لـكـنه ال يسـتـنكف
ــــولـــد أو أنـه يـــجــــمع أن يــــشــــهـــد أحــــد رواد ا
الـنـقـوط عـلى رقص ابـنـته والـشـخـصـيـة كانت
ضـــمن األوبـــريت الـــذى كــتـــبه صالح جـــاهــ

ولكنها لم تظهر بالعرض.
يـقول زكريا: مـنذ كنت طـفالً فى العاشرة من
عـمـرى وأنــا مـتـعــلق بـأوبـريت الــلـيـلـة الــكـبـيـرة
وعـــرائـــسه ولم أتـــخــيـل أنــنـى قــد أقـــوم بــأداء
أحـــد أدوارهـــا وعــمـــومًـــا فـــالـــعـــرض فـــرصــة
ن لم يــشــاهـدوا ألطــفــال الـوقـت احلـاضــر 
األوبـريت أن يــشــاهـدوا شــخـصــيـات من حلم
ودم وأنـــــا وأثق مـن أن األطــــفـــــال ســــتـــــتــــعـــــلق
بـالـشـخـصـيـات احليـة كـمـا تـعـلـقت بـالـعـرائس
وإن كــان األمـــر مــتـــوقف عـــلى عـــقــلـــيـــة طــفل

احلاضر.

أحمد بسيم شجيع السيما

أحمد بسيم يقوم بعدة أدوار فى العرض هى
بــائع الــطـــراطــيــر وشــجــيع الــســيــمــا والــريس
حنطيرة يقول أنـا سعيد بالعرض ألننا نقدم
الليـلة الـكبـيرة بـشكل تـمثـيل وليس بـالعرائس
وال بـاألسـلـوب الـغـنـائى كـمـا أضـيف لـلـعـرض

. رباعيات صالح جاه
وأكــد بــسـيـم أن الـنــاس ســتــقــبل عــلى الــعـرض
لـسـبــبـ أولـهـمـا إعـادة ذكــريـات أيـام الـطـفـولـة
فـكلـنا تـربـينـا على الـليـلة الـكبـيرة ومـازلنـا نردد
أغـنـياتـهـا. وثـانيـهـما ألن هـذا األوبـريت (اللـيـلة
الكـبيرة) يقدم بطـريقة جديدة مسـايرة للعصر
وبــفـكـر جــديـد كـمــا أنه تـذكــيـر لـلــنـاس بـصالح
جاهـ وتعلـيم أجيـال جديدة ال تـعرف من هو

صالح جاه من خالل أشعاره.

تامر الكاشف القهوجى
 ال يستعجل احلكم

تــامـــر الــكـــاشف يـــؤدى دور دقــدق الـــقـــهــوجى
الــشــخـص احملــبــوب مـن الــنــاس كـــلــهــا لـــكــنه
أحــيــانـا (بــيــمـشـى أمـوره) يــقــول: شـخــصــيـات
الـعــرض لــيــست عــمــيــقــة ألنــهــا تــقــدم بـشــكل
فــــانـــتــــازي ومـــا هــــو أهم مـن الـــشــــخـــصــــيـــات
بالعرض هـو الكالم وكالم صالح جاه هو

بطل هذا العرض.
يؤكـد الكاشف أن احلـكم على الـتجـربة سابق
آلوانــة ألن الـنـاس هم مـن سـيـحــكم عـلى هـذه
الــتــجــربــة كل مــا أســتــطــيع قــوله إنــهــا فــكـرة
جديـدة وبسـيطـة كما أن كـالم صالح جاه

به مساحات تستطيع أن تعمل عليها.

طحون الذى يعيش األلم! األراجوز  ا

مــــحـــمـــد عــــادل الـــذي يـــقــــوم بـــدور األراجـــوز
ـطـحـون لـكنـه يبـحث عن كل شىء الشـخص ا
جـميل يـحب ريـحـانه ويريـد الـزواج مـنهـا لـكنه
يعانى من بحثه عن أى عمل يعيش منه وألن
حبه حـقـيقى تـضـطرب أحـواله حـ تتـوه منه
ــبــدع احلـــقــيــقي الـــذى يــعــيش ريــحــانه إنـه ا

األلم.
يــــقــــول مــــحــــمـــد عــــادل: رغـم أن شــــخــــصــــيـــة
األراجــوز قــد تـكــون لـكل مــبــدع لـكــنى أعـتــقـد
أنـهـا تــرمـز لــصالح جـاهــ نـفـسـه فـهـو رغم
بـحــثه الــدائم عن كل مــا هــو جـمــيل من أكــثـر
الــنـــاس حــزنــا. وهـــذا هــو ســر عــشـــقى لــهــذه

. الشخصية ألننى عاشق لصالح جاه

ريحانة حبيبة األراجوز: أريد بيتًا
وحنانا!

ـسـرح شـدها بـدأت حـيـاتـهـا كـصـحـفـيـة لـكن ا
فـاســتــجــابت لــنــدائه إنــهــا آيــة الــســعــيـد الــتى
تـؤدى دور ريحـانه البـنت الـبسـيطـة التى حتب
ــوالــد األراجــوز وتـــصــاحــبـه فى جــوالتـه فى ا
والـتى تــرغب فى الــزواج مـنه كــمـا يــرغب هـو
في الـزواج مـنـهـا لـكـنـهــا تـلح عـلـيه في تـوفـيـر 

بـيت الزوجية بـينما هو مـقتنع بأن احلب أهم
من بيت الزوجية. تقـول: حولنا أوبريت الليلة
الكبيرة الـغنائى إلى عرض درامى بأن ركزنا
ـوجــودة بـاألوبـريت عــلى اخلـيــوط الـدرامـيــة ا
والــتى كــان ظــهـــورهــا واهــبــا ولم تــخن صالح
جــاهـ فــقـد حــافـظـنــا عـلى كــلـمــاته وأضـفت
إلـى األوبـــريت ربـــاعـــيـــاته الـــتى حتـــوى كـالمــا
يــنــاسب عــصــرنــا وحلــظــتــنــا الــراهـنــة وتــمس

حياتنا وما نراه فى يومنا.

مى حمدى: جماالت التى حتب
شجيع السيما

ـوسيقي العربـية التى عشقت خـريجة معهد ا
ــســرح وحـ عــرض عــلــيــهــا هـذا الــعــمل لم ا
تــتــردد تـــقــول مى حــمــدى: أوُى دور جــمــاالت
التى حتب شجيع السـينما وتسعى خلفه أمال
فى الـــزواج مـــنه وهـــو مـــا يـــحـــدث فى نـــهـــايــة
الـعـرض. تـؤكـد مى أن مـا أسـعـدهـا فى الـدور
فضالً عن أوبريـت الليـلة الكـبيرة هـو مساحة
ـوجودة به ألن جـماالت مـطربة الغـناء احلى ا
سابقـة األمر الـذى يضفى واقـعية عـلى العمل

أمالً فى اقتراب الناس منه وتصديقهم له.
وتـــشـــيـــر مى إلـى اجملـــهـــود الـــذى بـــذله فـــريق
الــعــمـل والــذى يــزداد هــذه األيــام مع اقــتــراب
مـوعد الـعرض "فـنحن مـجمـوعة من الـشباب
ــوهــبـة ونــريــد أن نــقــدمـهــا لــلــنـاس تـمــتــلك ا
وأختـرنا لذلك عـمالً لعـبقرى كـصالح جاه

أخذنا على عاتقنا مهمة توصيل كلماته.

ريهام دسوقى: بلطية الغازية
عتزلة ا

ريـهام دسوقـى تقوم بـدور بلـطيـة الغـازية التى
أعـتــزلت بـعــد تـقــدمـهـا فى الــسن والـتـى تـعـلق
عـلى األحـداث بـالـعـرض تـقـول: رغم سـعـادتى
الـشـديـدة بـالـعـرض إال أن خـوفى أيـضـا كـبـيـر
ألنـنـا جمـيـعـا - تعـلـقنـا بـعرائس صالح الـسـقا
الرائعة والتى ال أدرى هل سيستقبل األطفال
ـمـثـلـ أم ال بـعـة تـعـلـقـهم بـشـدة اسـتـبـادلـهـا 

بالعرائس.
ـسرحـية لـلصـغار  وتضـيف ريهـام: لن تكـون ا

 تامر الكاشف

 محمد عادل

 أية السعيد 

 مى حمدى

ريهام دسوقى

أحمد بسيم 
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سرحي جريدة كل ا

> من أهم األفالم التى لعبت فيها أدوارا مؤثرة  تمثل بصمة فى عالم
التمثيل نذكر : اجملد اخلالد الدكتور قلب امرأة أوالد الفقراء عاصفة

على بيت كليوباترا البؤساء أريد حالً .

9

7 من سبتمبر 2009   العدد 113

á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc á«éMô°ùe Úd ¿hCG ÉæMô°ùe  äÉbO 3

..äGó¡æàdG ôØc

د. محمد زعيمه

مسرحية  الطمي واحد
والشجر ألوان.. عنوان
سرحية التى األمسية ا

تقدمهافرقة "طمى"
سرحية يوم اخلميس ٢٠ ا
رمضان فى إطار البرنامج

الثقافى الرمضانى
باجليزويت

العرض عبارة عن منتخبات
من أشعار بيرم التونسى
سمير عبد الباقى وجنيب

سرور وأحمد فؤاد جنم 
وأحلان عدلى فخرى والشيخ

إمام.
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الـشـخـصـيـات لــديـهـا دوافع الـقـتل لــكـنـهـا عـاجـزة عن
الـفــعل. تـعـد جـمــعـيـة أنــصـار الـتـمــثـيل والـســيـنـمـا من
أقــدم اجلـــمـــعـــيــات الـــفـــنـــيــة الـــتى قـــدمت لـــلـــمـــســرح
ـيزها استمرارها والسينما الـعديد من النجوم وما 
ـــســــرح من خالل فى تـــقــــد الـــفــــنـــانـــ مـن هـــواة ا
سـرحية. وذلك ما تقدمه طوال العام من عروضها ا
أنـشـطـة مسـرحـيـة تدعـمـهـا رئـيسـة اجلـمـعـية الـفـنـانة
ـرشــدى. ومن أعـمـال هـذه اجلــمـعـيـة عـرض سـهـيـر ا
كفر التنـهدات للمؤلف رأفت الدويرى إعداد وإخراج
أمير وجـدى الذى قـدمته الفـرقة عـلى مسرح سـاقية
الـصـاوى وحــاول اخملـرج تــقـد رؤيــة عـصـريــة لـنص
الـــدويـــرى الـــذى يـــعــد مـــعـــاجلـــة مــصـــريـــة ألســـطــورة
أوريـست اإلغـريـقـيـة اسـتـطـاع فـيـهـا الـدويـرى أن يـقـر
ـصـرى والـعـربـى حـيـنـمـا بـهـا من الــوجـدان الـشـعـبـى ا
ركـز عـلى فـكـرة الـثـأر بـدايـة فى الـواغش ثم فى كـفـر
الــتــنــهــدات الــتى يــركــز فـيــهــا عــلى الــبــحث عن قــاتل
جـــســاس وقـــد كـــثف اخملـــرج أمــيـــر وجـــدى األحــداث
بـــحـــثًــا عـن تــقـــد رؤيـــة مــعـــاصـــرة تـــربط بـــ قــاتل
جـــــســــاس وقـــــاتل الـــــشـــــعب فـى الــــعـــــصــــر احلـــــديث.
عد من البداية فى تقد فاألحداث ركزهـا اخملرج ا
لـقـطـات تـقـتـرب من شـكل لـقـطـات مـشـاهـد الـسـيـنـما
حـيث يـجمـع أهل الكـفـر جـمـيعًـا فى مـشـهـد واحد ثم
يـبــدأ فى تــفـتــتـهم لــيـقــدم كل شـخــصـيــة عالقـتــهـا مع
ركزية/ جـساس وهبى فى نفس الوقت الشخصيـة ا
الشـخصية الـغائبـة التى تسيـطر على األحداث. وفى
ــشــهــد األول نـرى جــمــيع أهل الــكــفـر وقــد ظــلــمـهم ا
جـسـاس بـشـكل أو بـأخـر والـكل يـسـعى لـقـتـله بـعـد أن
ـشـهـد صـراعًا فـاض به الـكيـل وبالـطـبع يـطـرح هذا ا
ــثــلــهـا ــا  بــ طــرفــ مــخــتــلــفــ هــمــا الــســلــطــة 
جـسـاس كـبـيـر الكـفـر والـشـعب من الـبـسـطـاء غـير أن
هذا الـصراع ليس صـراعًا عـلى السلـطة لـكنه صراع
الـقــوى والـضـعــيف حـيث يــجـور الــقـوى جــسـاس عـلى
حـقـوق اجلـمـيع فـيــقـتل من يـقف فى طـريـقه كـمـا هـو
ـــاظـــيـــة الـــراقـــصـــة الـــتى انـــحـــرفت احلـــال فى زوج أ
بــــســـبـــبـه وكـــذلـك قـــتــــله ألخـــيـه من قـــبـل طـــمــــعًـــا فى
زوجــته.. الــكـل لــديه مــبــررات تـــقــوده لــقــتل جــســاس
بيـنـما مـرة تنـتظـر عـودة أخيـها هـجرس/ أورست فى
ـواصــفـات حــيث يـعــود وقـد األسـطــورة وهـو بــنـفـس ا
تـربى فى مـكان آخـر وتـعلم لـيـعـود بفـكـر يخـالف فـكر
الكفر وينـاهض تقاليد الثأر. ورغم أنه الوحيد الذى
ــســرحــيـــة تــوحى بــأنه ال يــريـــد الــثــأر فــإن أحـــداث ا
الـقاتـل حيث يـقـتل جـساس وتـبـدأ عـملـيـة الـبحث عن
ــفــاجـأة أن بــصــاص يــســعى إللــصـاق الــقــاتل إال أن ا
التهمة بـهجرس وأخته مره. وفى الوقت نفسه يتقدم
كل أفــراد الــقـريــة لـيــعــلن كل واحــد مـنــهم أنه الــقـاتل
ولـكل دوافــعه الـتـى تـؤكــد أنه الـقــاتل. إال أن اإلعـداد
ـوضـوع وجــعل بـعض األفــعـال بال مــبـرر مـثل سـطـح ا
ـره وهـجرس إصـرار بصـاص عـلـى إلـصـاق الـتـهـمـة 
وكــذلك مــبــررات الــشــخــصــيــات لـقــتـل جـســاس وهى
ــشـاهـد مـشـاهـد مـبـررات ضـعــيـفـة مـبـتــورة لـتـصـبح ا
طية وتسعى نحو الشهرة هزلية تبدو كل شخصية 
ـاظـية وأبـو قـردان تـلـك الـشـهرة كمـا هـو احلـال فـى ا
الـــــتى تــــــقـــــود إلـى اخلـــــلـــــود وهـــــو مــــــا تـــــســـــعـى إلـــــيه
الـشـخـصيـات جـمـيـعًـا فاعـتـرافـهن يـعـنى خـلودهن فى
الـذاكـرة بـاعـتـبار أن الـقـاتل هـو اخملـلص الـذى خلص
ـعـاصـرة الـكــفـر من الـظـلم وســعـيًـا من اخملـرج نــحـو ا
وتــــقــــد روايــــة جــــديــــدة يـــجــــعـل احملــــقق يــــصل إلى
الهـزيان فى النـهاية ليـعلن أنه القاتل بـعد أن تأكد أن

 تكرار إيقاعات الدفوف أشاع
مثل لل .. لكن أداء ا جواً من ا
 أضاف  حيوية للعرض
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مخرج لديه قدرات فى
رئية تقد الصورة ا
وجرأة فى تفسير النص

هــجــرس لم يـــقــتل بل أن جــمــيـع من تــقــدمــوا لــديــهم
ـبررات لـكـنهم عـاجزون عن فـعل فـعل القـتل ولذلك ا
لم يـقـتــلـوه. ويـأتى إعالن احملــقق بـأنه الـقــاتل لـيـؤكـد
أنه اخملـلص حـيث تـأتى جـمـلـة لـتـؤكـد تـخـلـيص الـبـلد

والعرض من الظلم والظالم.
وقـــــد ســـــعى اخملـــــرج نـــــحـــــو تــــأكـــــيـــــد ذلـك من خالل
الـسـيـنـوغرافـيـا الـتى صـمـمـهـا بنـفـسه ونـفـذتـهـا وسام
سـامح مــسـتـعــيـنًـا بـأقــفـاص اخلـبــز الـشـهـيــرة ومـكـونًـا
مـــنــهـــا شــكـالً جــمـــالـــيًــا ســـواء فى اخلـــلــفـــيـــة أو عــلى
اجلـانبـ لكن الـشكل ظل جـمالـيًا فـقط وثابـتًا طوال
العرض فى ح اسـتخدم أحد األقفاص مرة واحدة
عاناة فى النهاية من قـبل احملقق ليوصى بالسجن وا
وهو ما تـوصى به الصـورة العامـة من البـداية لتـأكيد
أن الـــكــــفـــر يـــعـــيـش فى ســـجـن لـــكـــنه هــــذا الـــتـــصـــور
اجلــمــالى بــســيط ومــضــمــونـه ســطــحى ويــحــتــاج إلى

زيادة تأكيد والتخلص من البنات.
ــوسـيــقى فـى الـبــدايــة مــعــتــمـدة عــلى كــذلك جــاءت ا
لل إيقاعات دفوف لـكن استمرارهـا أشاع حالة من ا
نــــتــــيــــجــــة تــــكــــرار نـــفـس اإليــــقــــاع ونــــفس احلــــال فى
الــتــشـــكــيالت احلــركـــيــة لــلــمـــمــثــلـــ الــتى جــاءت فى
مــشـاهــد الـتــحــقـيق تــشــكـيالت مــكـررة مــعــظـمــهـا فى

العمق األوسط دون البحث عن التنوع.
مثـل أضاف حيوية للعرض وهو إال أن أداء بعض ا
مــــا نــــراه فى أداء إبـــــراهــــيم حـــــمــــدى لــــدور غــــنــــدور
ـتــغـنــدر بـقــدرته عــلى الـتــقـمص والــصـدق الــداخـلى ا
ـــــاظـــــيــــة واحلــــضـــــور وكـــــذلك والء بـــــكـــــرى فى دور أ
الـراقصـة وإن كانـت حتتـاج لبـعض من الصـدق بعـيدًا
دوح فى دور عن اخلجل من الشخصية أما بنعمة 
جليلة فسمـتها الصدق رغم أنها تؤدى شخصية أكبر
من عــمـرهـا إال أنــهـا تـتــحـكم فى انــفـعـاالتــهـا ونـبـرات
صـوتهـا بدقـة كـذلك مرة جنـوى أشرف فى شـخصـية
خـشــنـة تــسـعى لــلـثــأر من قــاتل والـدهــا وتـعــيش عـلى
هـــذا احلـــلم واســـتـــطـــاعـت أن تـــوجـــد نـــبـــرات صــوت
معـادلة لهـذه اخلشونة بـينما اتـسم أداء محمد جالل
ـبـالـغـة الـتى تـؤثـر عـلى الـشـخـصـيـة وجتـعـله يـنـزلق بـا
نحـو الصـراع رغم قدرته الـتعـبيـرية بـالوجه والـعيـن
ــطى أمــا إسالم حــمـدى فـى دور الــتـربـى فــهـو أداء 
لــصــغــر الــدور لــكــنه أضــفى مــســحــة كــومــيــديــة عــلى
الـشــخــصـيــة تـؤكــد حـسه الــكـومــيـدى. كــذلك مـحــمـد
حـــامــد أبـــو قــردان أو الـــعــبـــيط فــهـــو أداء يــســـتــدعى
ــمــثل عـدم ــطى لــلـشــخـصــيــة وإن حـاول ا مـخــزون 
السـقـوط فى هـوة الـنـمـطيـة والـتـقـلـيد وجنـح إلى حد
ــشــلـول كــبــيــر كــذلك هــمــام هــشــام رفـاعـى فى دور ا
حـيث الـقـدرة عـلى الـتـحـكم فى تـفـاصـيل الـشـخـصـيـة

اخلارجية.
بـينـما جـاء أداء عمـرو عمـاد وبسـام سامح فى حـاجة
إلى الـصـدق العـتـمادهـم عـلى نـبـرات صـوت ضـعـيـفة

تكشف عدم العمق فى اإلحساس.
عـمـومًـا الـعـرض يـكـشف عن أمـيـر وجـدى الـذى لـعب
دور احملــقق بـحـنــكـة ووعى لــكـنه يــكـشف عن مــوهـبـة
مــخـرج لــديه قـدرات فـى تـقــد صـورة مــرئـيــة فـقط
ــزيـــد من احلــيـــويــة كـــمــا أن لـــديه جــرأة فى حتـــتــاج 
تـفــســيـر الــعــرض والـســعى إلى طــرح رؤيــة فـكــريـة أو
حتى وجهة نظـر شخصية فقط حتتاج إلى مزيد من

مارسة. العمق يأتى با
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> بزغ جنمها كممثلة قديرة استطاعت أن تهز مشاعر اجلمهور من خالل
ظهورها ألول مرة على الشاشة فى فيلم "أوالد الذوات" 1933 ثم توالى
ظهورها فى عدة أفالم تمثل عالمة فى السينما العربية . سرحي جريدة كل ا

اضى افتتح األربعاء ا
سرحى العرض ا
نير» والذى «السراج ا
دة 15 يستمر عرضه 
سرح يوماً على خشبة ا
العائم.. وهو ليلة فى
حب رسول الله من
إخراج ياسر صادق.
 بطولة طارق الدسوقى.
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هذا حوار نادر أجراه الكاتب الكبير بهاء
طاهر مع الفنان الكبير الراحل كرم
مطاوع الذى كان عمره وقتها  32 عاماً
فقط ونشر فى مجلة الكاتب العدد 65
أغسطس 1966.
تنبع أهمية هذا احلوار من كونه ب
سرح وهو قطب كبيرين من أقطاب ا
ما تفصح عن األسئلة وكذلك األجابة
قدمة التى صاغها بهاء طاهر.. وهو وا
ا يجب أن تكون وذج رفيع  - احلوار- 
عليه احلوارات التى تستخرج من
الضيف أجمل وأعمق ما لديه.
صـرى «كـرم مـطاوع» ـسـرح ا يـعـرف جمـهـور ا
- اخملـــرج الـــذى قـــدم «الـــفــــرافـــيـــر» و«الـــفـــتى
مـهران» و«يـرمـا» - وهى األعـمـال الـتى أثـارت
فى حـــيــنـــهــا أعـــنف اجلـــدل مــا بـــ الـــتــأيـــيــد
احلماسى والهجوم العنيف. ولكن كرم مطاوع
نــادرا مـا كـان يـشـتــبك فى هـذااجلـدل ونـادرا

ما كان يتحدث عن أفكاره.
وكـرم مـطـاوع من أصـغر مـخـرجـيـنا سـنـاً فـهو
فى الـثــانـيـة والــثالثـ من عــمـره وقــد تـخـرج
فى مــعــهــد الــتــمــثــيل وكــلــيــة احلـقــوق فـى عـام

1956 وأخرج أول مسرحية كبيرة له
(الــفــرافــيـر) فـى عـام 1964 عــقب عــودته من
بــــعـــــثــــة فى إيـــــطــــالــــيـــــا. ثم أخــــرج بـــــعــــد ذلك
«مـــذكــرات مــحــتــال» الوســتــروفــســـكى لــفــرقــة
اإلسكندرية ثم «ياس وبهية» لنجيب سرور
و«حـــسن ونـــعـــيـــمـــة» لــــشـــوقى عـــبـــد احلـــكـــيم
و«خــــــادم ســـــيــــــدين» جلـــــو لــــــدولى ـ وذلـك فى
مـسرح اجليب الـذى يتـولى اآلن إدارته بجانب
نشـاطه فى التـمثـيل واإلخراج. ولـكن ماذا عن

تكوينه الفنى ?...
يـحـدد «كرم مـطاوع» مـراحل هـامـة فى تـطوره
الـفـنى: يـحـدد نـقـطــة الـبـدء بـتـجـربـة عـمل فى
ـسرح الشعـبى الذى التـحق به عقب تخرجه ا
فى مـعهد التمـثيل ويحكى عن التـجربة فيقول
ــــــــســـــــرح إن نــــــــوعـــــــاً مـن اإلدراك لــــــــعالقــــــــة ا
بـاجلمهـور قد تكـشف له فى ذلك الوقت: كان
ـــــلك «كى» فـى مـــــســــرحـــــيــــة ــــثل دور ا كـــــرم 
«صالح الدين» لألسـتاذ مـحمـود شعـبان وهو
سرحية اط ا ـطاً من األ دور معقد وليس 
التقلـيدية التى يـسهل فهـمها والتـجاوب معها.
ـســرح الـشــعـبى يــقــدم هـذا الــعـمل فى وكــان ا
الـقاهرة وسط استـجابة مـحدودة ثم سافرت
ـسـرحـيـة الـفــرقـة إلى طـنـطـا وقـدمـت نـفس ا
ولكن جمهور طنطـا استجاب استجابة مذهلة
لــلـــدور ولــلــمـــســرحــيــة. ويـــقــول كــرم إنه أدرك
ـسـرح فى الـعـاصـمـة نـوع سـاعـتـهـا أن تـركـيـز ا
من الـعـبـث وأنه ال حـيـاة لـلـمـسـرح إال بـاتـساع

نطاق جمهوره إلى أبعد حد.
ـرحلـة الـثانـية فـهى بـعثـته إلى أوروبا من أما ا
ـية الـوطنـية سـنة 58 حيث درس فى «األكـاد

ــسـرحـيـة بـرومــا» - الـتى ال تـقـبل إال لـلـفـنـون ا
عدداً مـحدوداً قد ال يـتجـاوز طالـب فى قسم
ـــيــة اإلخـــراج كل عـــام. وقـــد تــعـــلم من األكـــاد
الـكــثـيــر ولـكــنه يـقــول إنه يـدين بــصـفــة خـاصـة
ألســتــاذه «أوراتـزيــوكــوســتــا» بــاالنــتـبــاه إلى دور
الـكـورس. فـقـد اســتـفـاد من حـســاسـيـة أسـتـاذه
ـوسـيـقى لألصـوات الـبـشـرية ـ ال فى الـتـوزيع ا
جملرد خلق نغم ـ بل خللق صراع درامى. ولكن
كـرم يـسـعى إلى تـأصــيل وظـيـفـة الـكـورس عـلى
ا تـعلمها عن أستاذه يقول إنه أسس مخالفة 
ال يــريـد أن يـبــقى الـكــرس مـجــردا عن الـزمـان
ـكـان - كـمـا تــعـلـمـنــا - وال يـريـد - أن يـبـقى وا
شـخصـيـة اعـتبـاريـة بل يـريده أن يـكـون كورس
أكــثــر حـيــاة وإنـســانـيــة. كــروس تـوجــهه ظـروف
واقف الـدرامـا نفـسـهـا وتتـغـير مـواقـفه طبـقـاً 
ـسـرحـية ـسـرحـيـة واألحـداث ا الـشـخـصيـات ا
ـكن أن يـعـطى لـلمـسـرحـيـة حيـاة أكـثـر. هذا و

هو ما يحاول أن يفعله.
وبــعـد انــتــهــاء الـبــعــثــة فى عـام 1963 قــام كـرم
مـطـاوع بـجـولـة فـنـيـة ال تـقل أهـمـيـتـهـا فى رأيه
عن أهـمـيـة البـعـثـة. فـفى بـاريس عـمل مع جان
لـوبـارو فى مـسـرح فـرنـسـا وحـضـر مـعـه إخراج
«األيــام الــســعــيــدة» لــبــكــيت و«بــســتــان الــكـرز»

لــتــشـيــخــوف و«تـاجــر الــبـنــدقــيـة» لــشــكـســبــيـر.
ـنــهج بـارو الـقــائم عـلى ويـقـول كــرم إنه تـأثــر 
احــتـرام الـكــلـمـة واســتـغالله كــافـة اإلمـكــانـيـات
الـبـشـريـة لـلـتـعـبـيـر عن الـتـطـور الـدرامى حـتى
ـمــثل إلى ديــكـور أو كــيـان لــيــمـكن أن يــتـحــول ا
مرئى. وأهم من ذلك ما أفـاده من سلوك بارو
خالل العـمل. فـبرغـم أنه مديـر مـسرح فـرنـسا
- وأكبـر مخـرج مسـرحى هنـاك إال أنه لم يكن
يتـرفع عن أن يعاون عـمال الـديكـور فى تركيب
أجـزائه ورغم أن سـنه ال يــقل عن الـسـتـ إال
أن كـرم رآه يـعمل مـا ال يقل عن 14 سـاعة فى
الـيــوم مــا بــ الــبــروفــات والــتــمــثــيل فــهــو قـد
كرس حياته كلـها لفنه. ويقول مدير اجليب أن
الـفــتــرة الـتى عــمل فــيــهـا مع بــارو هى من أهم

مراحل حياته الفنية.
ـارسته هـذه هى خطـوات تـطوره الـفنـى قبل 
الـعــمـلـيـة لإلخـراج وقـبل أن يـصـبح واحـدا من
ـسـرحــيـة... أمـا عن ـســئـولـ عن حــركـتـنــا ا ا

أفكاره الراهنة فهى موضوع هذا احلوار.
ـسـرحى - > من خالل جتـربــتك فى الـعــمل ا
سرح إخراجـا وتوجيها - ما هى نظرتك إلى ا

كفن وما هى رسالة هذا الفن?
سـرح كتسـليـة» شىء لم يعد له - أعتـقد أن «ا

ـــــســـــرح اآلن لـــــيـس فى مـــــصـــــر وجـــــود وأن ا
ــــثــــابـــة وحــــدهــــا بل فـى الـــعــــالـم كــــله - هــــو 
ـــدى حــضــارة الــشــعب. ولــنــأخــذ «تــرمــومــتــر» 
ـانـيـا ــانى. فـقـد عـرفت أ ـسـرح األ مـثـاال من ا
ـــســرح مـن عـــصــر الـــنـــهـــضـــة ولـــكن أصـــالــة ا
ــانى اآلن جتــعـلك تــشـعــر أنه قـد ــسـرح األ ا
ـكن أن يكون مكتسبا أو سرح  قدم األزل فا
كن أيـضا أن يكـتسب خصائص وافـدا ولكنه 
كان. قومية تصبح بعد فترة تقاليداً خاصة با
ونــفس الــنــظــريــة الــتى تــصـدق عــلى أى شــعب
سرح ـا سلـمنا بـأن ا تـصدق على شـعبـنا. وطا
ظـاهـرة اجـتـماعـيـة وسـلـمـنا بـالـتـالى بـارتـباطه
سرح يدين أيضا باجملتمع فيمـكن القول بأن ا
ـطــلـقــة الـتـى يـدين بــهـا بــاالجتـاهــات الــعـامــة ا
سـرح فى مجـتمع اجملـتمع. وهـذه حقـيقـة - فا
رأســمـالى يــخـتــلف عـنـه فى مـجــتـمع اشــتـراكى

من جميع الزوايا.
> هل يختلف فى وظيفته?

- بـالـطـبع. فـمن الـعـبـث أن أتـصور فـى أمـريـكا
مـــثال مـــســرحـــا تـــخـــتــلـف وظــيـــفـــته أو تـــعــاكس
وتـــخــــالف االجتــــاهـــات الــــعـــامــــة لـــلــــمـــجــــتـــمع.
ـشــاكل تــنـبـع من نـفس فــالــقـاعــدة الــفـكــريــة وا
ــســرح هـو اجملــتــمع واإلنــســان الــذى يــقــدمه ا

إنسان هذا اجملتمع.
ـسرحى وفى بلـدنـا حـدثت ثورة فـى التـألـيف ا
ـســرح شـخــوصـا فألول مــرة مـثـال جنـد عــلى ا
ــــســــرح من هى «نــــحـن».. وحتــــولت أرضــــيــــة ا
أرضـيـة مـسـتـوردة إلى أرضـيـة مـحـلـية وأصـبح
اجملــتـمع هــو مـصــدر اإللـهــام بـالــنـســبـة لــكـتـاب

سرح. ا
> هل مــعـــنى أنك ال تـــؤمن بــالـــتــجـــريــد فى
عـنى أن مؤلـفا مـسرحـيا قـد يتـكلم سـرح  ا
عن «اإلنسـان» بـصـورة مطـلـقـة كمـا هـو احلال

فى مؤلفات بيكيت مثال?
- الرد عـلى هذا يتـلخص فى أن بـيكـيت نفسه
هـو كاتب واقـعى بـالنـسبـة جملـتمـعه. أنـا أعتـقد
أن جتــريـد بــيـكــيت لإلنــسـان من ســمـاته راجع
أســاســـا إلى أن إنـــســان مـــجــتـــمـــعه لم تـــعــد له
ـكان وبالظروف سـمات - فمسـرحه مرتبط با
النفسـية واالجتمـاعية التى يـعيشهـا. وأستطيع
أن أجــزم بـــأن بـــيـــكـــيت لـــو وجـــد قـــبـل احلــرب
ـا كـان هـو بـيـكـيت الـيـوم وأن مـا نراه ـية  الـعـا
ـذهب الــتـجـريـد أن ـنــطق الـعـلــمى  جتـريــدا بـا
هو إال تعبير واقعى عن اإلنسان األوربى الذى
ـيــة من إنـســانـيـته جـردته أزمــانه وحـروبه الــعـا

وحتى من اسمه وحتى من قيمة وجوده.
رجتـلة فى نـهاية سـرحيـات ا ولـو رجعنـا إلى ا
الــعــصــور الــوســطى بـــأوربــا - عــنــدمــا لم يــكن
ـمثل يـجـرؤ عـلى أن ينـتـقم لـنفـسه من األمـير ا
الــذى يـتـحــكم فى مـصــيـره إال بـتــجـريـد قــيـمـته
ونــــوعه - لـــوجـــدنــــا نـــفس الـــشـىء. فـــقـــد كـــان
الــتـــجــريــد وســيــلـــة لــلــتــقــنـع واالنــتــقــام وكــانت
الـشـخــصـيـات الــتـقـلــيـديـة لـلــمـسـرح هـى أقـنـعـة
لـلتسـتر والنـقد. فالـتجـريد فى أى عصـر ينبع 

ثابة ترمومتر سرح   ا
دى حضارة الشعب   

cyan magenta yellow black File: 9- 24�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

ájGôŸG É¡«a Éeh É«fódGáÑ£°üŸG ÖàµdG Qƒ°SôjhÉ°ûeπ«°SGôe  ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

>  حصرها قى دور األم الذى أجادت فيه ببراعة ووصلت فيه إلى قمة
النضج فى فيلم أرض األحالم عام  1993مع الفنانة فاتن حمامة  وقد
شاهد عاكسة خبرتها الكبيرة أمام تالميذها من تفوقت فى بعض ا

مثل . ا
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ـسرح اجلـديدة ال تـعرف عن بـهاء طـاهر تـكاد أجـيال ا
سوى وجهه الروائى والقـصصى بوصفه واحداً من كبار

الساردين العرب اآلن.
عـلى أن لـكـاتـبـنــا الـكـبـيـر وجـهـاً آخـر مـهـمـاً وهـو الـوجه
ـسـرح فـتـرة ـسـرحى حـيث كـان واحـداً من أهم نـقـاد ا ا
ــسـرحــيــات الـتى الــسـتــيــنـيــات كــمـا أخــرج عــدداً من ا
ـصـريـة.. إال أن أذاعـهـا الــبـرنـامج الـثــقـافى بـاإلذاعــة ا
ه ـا النـشـغــاله بـعـا ـســرح ر بـهــاء طـاهـر ابـتــعـد عن ا

 ..ôgÉW AÉ¡H

ـــســـرح واألرجح أنه ـــا يـــأســـا من أحـــوال ا الـــروائـى ور
ابتعد للسبب الثانى.

لف الصـغير الـذى أعده الشـاعر شعـبان يوسف وهـذا ا
ـسـرحى بـهـاء طـاهـر مـجرد وتـقـدمه «مـسـرحـنا» عن ا
حتـية عـابـرة لكـاتب كـبيـر ونـبيل لـعلـنـا نسـتـعيـده مرة
ــســرح الـــتى ال شك خــســرت كــثــيــراً أخــرى إلى دنــيــا ا

بابتعاده عنها.

سرحي جريدة كل ا

على خشبة مسرح مركز
طلعت حرب الثقافى
قدم الدكتور نبيل بهجت
عرضاً لألراجوز وخيال
اضى الظل الثالثاء ا
واستضاف بيت
السحيمى مسرحية "أبو
علي" من إنتاج مسرح
العرائس يومى ١٣و١٤
اضي رمضان ا
ويقدم الفنان وليد بدر
اليوم عرضًا للعرائس
ببيت السحيمى أيضًا
فى إطار برنامجه
الرمضانى.

صرية تقريبا الذين رأوا فيها > عملت الفنانة أمينة رزق مع كل مخرجى السينما ا
وجها مصريا بسيطا وعميقا فى آن  كما يظهر حنانا جارفا يتجلى  فى مالمحها
شاعر األمومة تصحبها مسحة من احلزن . مع تعبيرات مليئة 
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الـبـقع احلـمـراء حـيث وقـعت أول بـقـعـة حـمـراء فى حـيـاتـها
عنـدما جـاءها الـطمث ألول مـرة وظلت تـخجل من نـفسـها
كـلمـا جاءهـا من يـومهـا ألن اجملتـمع من حـولهـا كان يـخلط
اخلــوف بـالــعــار بــأشــيــاء أخــرى عـنــد الــنــظــر إلــيــهـا عــقب
مـــجىء احلـــيض إلـــيــهـــا?!. وتـــلـــقى بــالـــفـــســـتــان األزرق فى
حــوض الــصــودا الــكــاويــة.. وحتـكـى عن عالقــتــهــا بــالــبـاب
وصـوت صـفـقـة عـقب خـروج احلـبـيب وعالقـاتـهـا بـأشـيـائه
الـصـغـيـرة خــاصـة سـاعـة يـده الـتى كـان يــنـظـر إلـيـهـا عـقب
"قـضــاء وطـره مــنــهـا".. وعــقب صـوت رنــ الــتـلــيـفــون يـتم
الـتـداعى لتـحكـى لنـا كيف أخـبـرها فى الـتلـيـفون ولم يـع
ـواهــبــهــا بــأن هـنــاك "ست ثــانــيــة" فى حــيـاتـه.. وعـرفت
عـندها خـطأها.. الـذى كان العـالم من حولـها يخـبرها به:
لــو خــنـــتى راجل فــأنـت مــجــرمـــة ودى غــلــطـــتك ولــو راجل
ــســئــولــة عن مــنح ومــنع خــانك فــدى غــلــطــتك بــرده أنــا ا
ـا أن اخلـطأ تـصـاريح اخلـيـانـة فى الـعـالم كـله" وبـالـتـالـى 
ـــبـــادرة بـــإصالحه ورغم ـــســـئــولـــة عن ا خـــطــؤهـــا فـــهى ا
سـمـاعـهـا صـوت رنـ جـرس الـبـاب اخلـارجى وتـبـحث عن
بـخـاخـة اخملـدر إال أنـهـا تـقـرر أنه لـيس هـو ألنه فى الـعادة
رور الـوقت فى عالقة ال مـباالة يأتى مـتأخـرا مسـتهـتـرا 
بكر الزمان وفوات األوان ويقول: "إيه يعنى كبرتى طب ما
ـرأة فى شــجن جـمــيل "الـزمن أنـا بــرضه بـأكــبـر" وتــسـرد ا
مــعــنــاه فى حــيــاة الــست دبالن عــيــون وهــشــاشــة عــظــام
ورخـاوة روح.. الـزمن مـعـنـاه جتـاعـيـد وتـرهالت وخـشـونـة
صـــوت الــزمن مــعـــنــاه فــقـــدان خــصـــوبــة وانــقـــطــاع طــمث
وانـتـهـاء تـاريخ الـصالحـيـة" ومع دق الـسـاعـة ومـرور الوقت
تــغـيـر الـفـســتـان األحـمـر إلى األخـضــر خـلف شـاشـة خـيـال
الــظل وتــرمى بــاألحــمــر فى احلــوض كــمــا تــلـقـى بــأشـيــائه
قـطــعـة تــلـو األخـرى وذلـك عـقب خــروجـهـا لــفـتح الــبـاب له
وتــــخــــديـــره وإحــــضــــار أشـــيــــائـه بـــدالً مــــنه وإلــــقــــائـــهــــا فى
احلــوض.. وتــعــلن أن الـــفــســتــان األخــضـــر كــان هــديــة من
"الــراجل الـوحــيــد الـلـى عـمــره مــا جـرحــنى ألنه كــان قـوى
كــــان بــــيــــقــــول إلــــلى جــــواه أوال بــــأول ومــــا بــــيــــخــــافش من
ــــواجــــهــــة" وذلـك فى إشــــارة قــــوتـه إلى احــــتــــيــــاج األنــــثى ا
ُــحب الــصــريح أى "الــرجل  –الــذكــر" الــقـوى الــشــجــاع وا
بـطـبــيـعـة احلـال ولــيس الـضـعـيف الــهش الـكـاذب. اخلـائن
ــرأة لــيــست فـى "ضــديـة" بــطــبــيـعــة احلــال.. أى أن هــذه ا
كــامـــلـــة ونـــهــائـــيـــة مع الـــذكـــر بل مع صـــنف مـن صــنـــوفه..
اسـتـطـاع الــسـيـنـوجــراف مـحـمـد الـطــايع أن يـحـدث تـوازنـا
ـشـهـد الـبـصـرى وحـافظ عـلى مـنـاطق الـفراغ دقـيـقـا فى ا
ــمــلــوء بــالـــكــتــلــة الــصــمــاء وكــذلك واألخــرى ذات احلــيــز ا
مـنـاطق الـظل والـنــور فى جـمـالـيـات تـشـكـيل دقـيق ومـبـهـر
ـــشــهــد وكـــانت خــطـــة اإلضــاءة مــنـــاســبــة لـــتــحـــقــيق هــذا ا
ــوســـيــقـى الــتى اخـــتــار الـــبــصـــرى اجلــمـــيل.. كــمـــا كـــانت ا
منـتخباتـها لتكـون خبير تـعبير عن خـلجات الشـخصية وما
يـصــاحـبــهـا من انــفـعــاالت كـمــا جـاءت خـطــة احلـركــة الـتى
ــقــاصـد رسـمــهــا الــكــوريــوجـراف مــحــمــد مــيــزو مـحــقــقــة 
اخملرجـة ومتيـحة للمـمثلـة الراقصة أن تـظهر مـواهبها فى
الــتــعــبـيــر اجلــســدى خـيــر تــعــبـيــر فى كــافــة احلــاالت الـتى
أرادت اخملرجة الـتعـبيـر عنـها.. وكـانت دره العـرض البـهية
ــمـثــلـة الــراقـصـة والــتى كـان فى أداء ريـهــام عـبــد الـرازق ا
أداؤها إلـقاء وتـمثـيال غايـة فى التـمكن واإلتـقان ونـادرًا ما
صادفت مـخـرجًا يـجـيـد إذا مثل فـمـا بالك إذا "رقص"?!..
نعم وريهـام عبد الرازق لقد اسـتمتعت بـعرض رشا عبـد ا
ولم أشــعـر لـلــحـظــة بـشـبــهـة "نــسـويـة" أو "فــيـمــيـنـزم" أو أى
شـــعــور أنـــثـــوى إللـــغــاء الـــذكـــر "إلخ.. بل عـــايـــشت مـــعـــانــاة
إنـسـانـيـة "بـحتـة فى مـوقـف إنسـانى صـرف هـو فى الـواقع
صـــــرخــــــة ضــــــد واقـع ظـــــالـم وقــــــاس وبــــــارد وفج ومــــــؤلم.

ضمونة للتخلص كان لى حظ مشاهدة عرض "الطـريقة ا
ــنــعم وإخــراج ريــهــام عــبـد من الــبـقـع" تــألـيـف رشـا عــبــد ا
الـرازق على مسرح غـزل احمللة فى إطار عـروض مهرجان
ـــســـرح والـــعــرض إقــلـــيـم وسط وغـــرب الـــدلــتـــا لـــنـــوادى ا
جلـماعـة "تمـرد" فى نـادى مسـرح األنفـوشى.. ولم أكن قد
قـرأت الــنص األصــلى الـذى قــدمـتـه لى الـكــاتـبــة مـشــكـورة
فوجدت أن اخملـرجة قد اقتـفته والتـزمت به تقريـبا فماذا
كـتـبت الكـاتـبـة وماذا قـدمت اخملـرجة وفـريق مـعاونـيـها من
ـــــ األصـــــلـى وأضـــــاءتـه فى مـــــ رؤيــــــة حـــــقـــــقـت بـــــهـــــا ا

العرض?..
ـنـعم كـتـبت  –فى بـنــاء دقـيق مـحـكم  –قـصة رشـا عـبـد ا
امـــرأة خـــانـــهـــا حـــبــيـــبـــهـــا وأحب أخـــرى فـــلم حتـــتـــمل ذلك
ــواجـهــة الــصــدمــة اعـتــبــرت هــذا الـرجـل وقـصــته مــعــهـا و
كبقعة على ثوبها األبيض ال بد من التخلص منها لتنظيف
هـذا الـثوب وتـطـهيـره وفى نـفس الوقت تـطـهيـر "الـبقـعة –
الــرجل".. هـذه هى الــتـيــمـة  –فى ابــتـســار ال مـفــر مـنه –
ـنـعم بعـرضهـا فى لقـطـات متـتابـعة الـتى قـامت رشا عـبد ا
فى إيـجاز ودقة عبر خـمسة إظالمات وحتى الـنهاية عبر
ـــكــان مــتـــقــاطع ومــتـــتــابع فى مــشـــهــد بــصـــرى واحــد فى ا
نولوج الزمان.. وجاءت هذه اللقطات خالل "تداعى حر" 
ـرأة قــبل حلــظـة قــدوم احلــبـيب ذاتـى فى عـقـل وضـمــيــر ا
ــاضى وهـو اخلـائـن لـيــتـوقف عــنـدهــا الـتــداخل الــزمـنى: ا
زمن احلــدث واحلــاضــر وهــو زمن الــســرد.. إلى أن نــصل
إلى حلـظـة سـمـاع دق جـرس الـبـاب اخلـارجى لـلـشـقـة كـمـا
يـــعــنـى الــعـــودة إلى احلـــاضـــر اآلنى الـــذى هـــو زمن الـــفــعل
ـرأة عن الــتـذكـر ـسـرح.. حــيث تـتــوقف ا ـســرحى عـلـى ا ا
والـتــداعى والـســرد لـتــقـوم بـتــخـديــر ذلك احلـبــيب اخلـائن
ــمـتــلىء بــالــبــوتـاس والـقــيــام بــقــتـلـه وإلـقــائه فـى الـبــانــيــو ا
ــثــابـة والــصــودا الــكــاويـة لــيــذوب جــســده الــذى كــان هــو 
ــرأة.. (ومــ نص الـعــرض يــبـدأ الــبــقـعــة فى حــيــاة هـذه ا
شهـد بصرى مـكون من ركن فيه فـوتيه وبجـواره منضدة
ـرأة وفى الـنـاحـية عـلـيـهـا أبـاجـورة ومـسـجل حـيث جتـلس ا
ـسـرح وفى أقـصى الـطـرف عـلـقت اخملـرجـة األخـرى مـن ا
رأة ـوهـوب مـحـمـد الـطايـع فـسـاتـ ا مع الـسـيـنـوجـراف ا
أمـام شريط أبيض شفاف اسـتخدم كمرآة وكـشاشة خيال
شهد رأة تغير فسـاتينها ليتغـير معها ا ظل عنـدما كانت ا
بــدون حــاجــة إلى إظالم.. الــلــهم إال ضــوء "األلــتــرا" الـذى
ـبـاشر يـضـفى جـوًا شبـحـيًا يـشى بـحـالـة متـجـاوزة للـواقع ا
ــرأة  –عـــبـــر ـــتـــلىء رمـــزا ومـــعـــنى!.. وتـــبـــدأ ا إلى واقع 
ـضــمـونـة ـســجل بـشــرح الـطــريـقــة ا الــبالى بـاك وصــوت ا
ـاء ــطــلــوبــة مـن ا ــقـاديــر ا لــلــتــخــلص من الــبــقع وإعـالن ا
والـبوتـاس والصـودا الـكاويـة ووضع كل مـنهـا فى الـبانـيو –
ـــواد فى حـــوض االســــتـــحـــمـــام وتـــبـــدأ فى تـــقــــلـــيب هـــذه ا
ـتــصــاعـد ثم يــبــدأ الـســرد عــبـر احلـوض وسـط الـبــخــار ا
ـتدفق لـتعـلن: "ناس كـتير نـولوج الذاتـى أو إيثـار الوعى ا ا
وجــودهم فى حــيــاتــنــا مش أكــثــر من بــقــعــة بــقــعــة كــبــيـرة
تكرر.. إلخ" وناشفة ما ينفـعش معاها محاوالت الغسيل ا
ثل هذه الـبقعة اذا نحـتفظ  وتلخص لـنا الفكـرة فى أنه 
ـحوهـا?!. وبفـرض أن حبـيـبهـا "رجلـها ـا نسـتطـيع أن  طـا
 –ذكرها" كان يحب هذا الفستان األزرق الذى ترتديه
وأنه كــان يــثـيــره جــنـســيــا إلى درجـة رهــيــبـة أو هــكــذا كـان
يعتقـد ألن احلقيقـة الفعليـة كانت غير مـا كان يتوهمه عن
نـفــسه من إثــارة وقــدرة جـنــســيـة ومــا كــان يـحب أن يــعــلـنه
وكــانت هى ال حتب أن تــصـدمه.. ومـع دقـات الـســاعـة فى
ــرأة إلى خـــلف شـــاشــة إشـــارة إلى مـــرور الــوقـت تــذهـب ا
خـيـال الــظل لـتــغـيــر فـسـتــانـهــا األزرق وتـرتـدى آخــر أحـمـر
الـلـون والـذى تعـلن أنه لم يـكن يـحـبه ولـكنـهـا اضـطرت إلى
تـغيـيـر األزرق وحرمـانه من آخـر شىء يحـبه نـظـرا لتـأخره
 –كعادته  –عن موعده.. وتعلن أنها لم تكن حتب اللون
ـدرسـة والتى لم تـكن تظـهر األزرق الرتبـاطه بلـون مريـلة ا

العرض ليس به شبهة نسوية
أو أى شعور إللغاء الذكر

السينوجراف أحدث توازناً
شهد البصرى دقيقاً فى ا
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 محمد زهدى
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سرحي جريدة كل ا

اخملرج أشرف فاروق يبدأ
خالل أيام بروفات
سرحى "ثمانية العرض ا
فى زانزنيا" تأليف محمد
عبد الرشيد أشعار
مصطفى سليم
سينوغرافيا محمود
سامى موسيقى هشام
طه استعراضات تامر
فتحى.
العرض ينتجه مسرح
الشباب فى إطار خطته
للموسم الشتوى.

صرية دورها فى فيلم بداية ونهاية للكاتب جنيب > لن ينسى  تاريخ السينما ا
محفوظ والذى أخرجه صالح أبو سيف عام 1960 والذى لعبت فيه دور أم مصرية
وت زوجها فتحاول تربية أوالدها األربعة من بعده وسط أجواء من الفقر فقيرة  
دقع. ا
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بعـد مـحاوالت دامت مـا يـزيد عن  8 سـنوات .. رضخ جنم الـسـينـما الـهنـدية
ا يزيد الكـبير " شـاروخان " صاحب الرصـيد السيـنمائى الـطويل الذى امتـد 
عن عـشرين عاما على الوقـوف على خشبة مسـرح اجلوهرة ببومباى فى أول
وسم القادم .. رغم الفارق ظهـور مسرحى له ليجسـد شخصية هامـلت فى ا
العـمرى الكبير ب شـخصية هاملت الذى ال يتـعدى عشرين عاما وشاروخان
الـذى جتــاوز األربـعـ عـام ...  " شـاه روح خــان " أو " شـاروخــان " واحـد من
ـسـلـم الـذين اعـتـلوا أشـهـر جنـوم بولـيـود .. وأحـد جنـوم السـيـنـما الـهـنـدية ا
قمتها .. وهو ابن مدينة نيودلهى التى حط بها والداه بعد رحلة وقصة تشبه
قـصص األفالم الـهنـديـة .. فوالـده " تاج مـحـمد خـان " أحد مـنـاضلى احلـرية
فى إقليم بيشاور فى باكستان قبل تقسيم الهند وقد فر هاربا من مدينة إلى
مديـنة ومن قرية إلى قرية حتى الـتقى بـ " فاطمة لطيف " الـفتاة التى تبناها
قائد اجلـيش الهـندى األسبق " شـاه نواز خان " لـتنـضم إليه .. لتـستـكمل معه
رحلـة الهروب حـتى نيودلهى الـتى استقـرا فيهـا وأجنبا شاروخـان وابنة أخرى
... ظهرت على شاه عالمات النجابـة منذ صغره .. فكان طالبا متفوقا حتى
رحـلـة اجلامـعـية .. حـيث حـصل علـى درجة االمـتيـاز مع مـرتبـة الـشرف فى ا
اجستير فى مجال االتصاالت .. إلى االقتصاد .. وشرع فى احلصول على ا
ـثال تـلـيفـزيـونـيـا ثم عمـل بالـسـيـنـما وبـدأهـا بـفـيلم " أن اخـتطـفه الـفن وبـدأ 
ديـوانـا " وقـدم بـعـده عددا مـن أهم وأجنح األفالم الـهـنـديـة الـتى درت أربـاحا
طـائــلــة ولــقب بــعــدهــا بـ " شـاروخــان مــلك الــهــنــد " ومن أفالمه " كــويال "  "
كـوتش كـوتش هـوتـا هـى "  " مـوحـبـتـ "  " ديـفـداس "  " كـال هـو نـا هو " 
لحمة اخلالدة " كابى خوشى كابى غم " الرائع " فير زارا " الرومانـسى .. وا
عروف بـ " أحالم احلب " أمام أسطورة السينما الهندية " أميتاب باتشان. وا
ويـطـمـح مـنـتـجـو عـرض هـامـلت .. بـتـعـاقــدهم اجلـديـد مـعه فى أن يـسـتـقـطب
ن لم النـجم احملبوب كـعادته عددا من جنـمات وجمـيالت السيـنما الـهندية 
ـسـرح مـن قـبل وعـمـلـن مـعه فى أفالمه الــتى أنـتج عـددا يـقـفـن عـلى خـشــبـة ا
كــبــيــرا مــنــهـــا خــاصــة وأنه شــريك فى اثــنـــ من كــبــرى شــركــات اإلنــتــاج فى
بــولـيــود.. ومن اجلــمـيالت الالتـى عـمل مــعــهن " كـاجــول " الــتى اخـتــيــر مـعــهـا
ثلة كثنائى الـقرن فى بوليـود  " بريتى زنتـا "  " مادهورى ديكـست " أغلى 

هندية  " كارينا كابور " واجلميلة " رانى مواخرجى " ...
ـشــاهـد وقــد صـرح شــاروخـان : " ال جــديـد .. فــمــثـلــمـا أشــعـر بــاخلــوف مع ا
األولى لـكل فيـلم جـديد .. ارتـعـد خوفـا كلـمـا تذكـرت أنى سـأقف علـى خشـبة
مـسـرح اجلـوهـرة .. رغم أنى قـمـت بـالـتـمـثـيل والـرقص عـلـيه فى االحـتـفـاالت

اخملتلفة.

ƒ«gh êójôc ∫É«fGO
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ستمر .. مباراة استعراضية .. فى مطر برودواى ا
لـم تــــكن مــــجــــرد صــــور مــــرت فى مــــخــــيــــلــــة فــــرانك ..
ألفيشـات عرضه اجلديـد الذى يلـعب بطولـته اثنان من
نوعيـة السـوبر ستـار .. وأخبـار تتصـدر عنـاوينهـا كبرى
الــصــحـف واجملالت الــفــنــيــة .. ولــكــنــهــا خــطــة دقــيــقـة
اكـتملت فى رأس فرانك ومعهـا لعبة خفـية تشبه ألعاب

احلواة ...
ـنــتج الـتـنـفـيـذى وأحـد أعـضـاء أعـلن " فـرانك جـيـرو " ا
ـسـرحيـة عن الـعـرض اجلديـد " مـطر شـركة بـرودواى ا
ـسرح " جـيرالد مستـمر " والـذى سيبـدأ قريـبا لـياليه 
سـكــونـفــيـلــد " .. وأن الـبــطـولــة الـثــنـائــيـة لــهـذا الــعـرض
سـيـتـقـاسـمـهـا الــنـجـمـان الـكـبـيـران " دانـيـال كـريـدج " و"
دة  12أسبـوعاً هـيو جـاكمـان " وأن العـرض سيـستـمر 

...
ومطر مستمر كـتبها " كيث هوف " ليكون أول ظهور له
فى بــرودواى وهى فــرصــة لن تــضــيع مــنه .. بــعــد عـدة
ـــســـارح جنـــاحـــات فـى إعـــداد الــــنـــصـــوص لــــعـــدد مـن ا

ؤسسات كمسرح أونيل . وا
بـارزة اخملـرج األيـرلنـدى " جـون كراولى " ويقـود هـذه ا
وهـــــو أول عــــــمل لـه فى بـــــرودواى أيــــــضـــــا .. وكـــــراولى
صــاحب رصــيـد مـن األعـمــال اجلــيـدة فى الــتــلـيــفــزيـون
ـسرح سـرح ويقـترب من عـشريـن عامـا من العـمل با وا
رغم أن عمره ال يتـجاوز أربع عاما .. وله تاريخ رائع
ـسرح الـغربى وأهم أعـماله مع مـسارح لـندن وخـاصة ا
به " مــاكـبث "  " بـيــلـو مـان " وآخـرهــا " أغـنـيـة احلب "

عام 2007
تـرى كـيف سـقط هـذان الــعـمالقـان فى جـعـبـة فـرانك 
ــســرح ألول مــرة دانــيــيل كــريـــدج والــذى يــظــهــر عـــلى ا
ـثل إجنــلـيـزى رغم ولــيس فى بـرودواى فــقط .. وهـو 
تـــاريخ أعـــمـــالـه الـــزاخم .. إال أن نـــقـــطـــة الـــتـــحـــول فى
مــشــواره الــفــنى جــاءت عــنــد اخــتــيــاره لــيـكــون الــعــمــيل

السرى " جيمس بوند " اجلديد ...
يـعتـرف فرانك بـأنه جلأ حلـيـلة خـبيـثة أو ذكـية أيـا كان

الوصف ليجمع ب دانيال وهيو :
ــة تـلــيــفـونــيـة بــيــنى وبــ دانـيــال والــتى كـنت " فى مـكــا
أتخوف مـن نتيـجتـها كـثيـرا .. أخبـرته أن هنـاك عرضا
مـثلـ وأن هيو كبـيرا يـتقـاسم فيـه البـطولـة اثنان مـن ا
هـــو أحــدهــمـــا وقــد أشـــار إلى بــأنـك أفــضل من يـــلــعب
إحــــدى الــــشـــخــــصــــيــــتــــ .. وأمــــام ذلك رحـب دانــــيـــال
ــشــاركـة بــعــد أن أقـنــعــته بـأن هــذا الــعـرض لــلــتـاريخ بـا
ة أخـرى بينـى وب هيـو .. أخبرته واجملد .. وفى مـكا
بـأنـنـا بـصـدد تـقـد عرض مـسـرحـى جديـد وضـخم ..
وأن دانــيـال سـيـلـعب أحـد الـشـخــصـيـتـ الـرئـيـسـتـ ..
ــســاعـدة كــبــيـرة من مــجــمـوعــة الــعـمل وأنه فى حــاجـة 

مثل الذى سيتقاسم معه البطولة. وعلى رأسهم ا

مالجنا يرفض استالم
جائزة احلريات 

جـدل كـبـيـر أحـدثه غـيـاب الـكـاتب اإلفـريقـى وأحد أهم
ـــبـــابــــوى " كـــونت مـالجنـــا " عن ـــســـرح فـى ز كـــتــــاب ا
ــيــة لــلــحــريــات " جــلــوبـال ـنــظــمــة الــعــا حــضـور حــفـل ا
أوريـانت " لـعـام  2008 واسـتالم جـائـزته ... أشـيع أنه
اعـتقـل .. والبـعض أكـد أنه تـلـقى تـهـديدا بـالـقـتل وغـير
ذلك من الــتـقــاريـر الـصــحـفــيـة واإلعالمــيـة .. وإن قـلت
ـــــرور الـــــوقـت ولـــــكن ظـل الـــــتـــــســـــاؤل حـــــدة اجلـــــدال 
مطـروحـا .. خـاصة وأن مالجنـا مـعـروف عـنه أنه أحد
ــبـابــويــة ورئــيــســهـا " ــعــارضــ لـلــحــكــومــة الــز أشــد ا
روبـرت موجابى " ... وأخـيرا أعـلن موقع " أصوات من
ــبــابــوى " اإللــكــتــرونى عـــبــر رســالــة من مالجنــا عن ز
األسـباب احلقيقيـة لعدم ذهابه للـندن واستالم جائزته
والــتى قـــيـــمــتـــهــا  50 ألف دوالر.. واالكـــتــفـــاء بــإرســال
رســالـة شـكــر قـصــيـرة يـعــتـذر فـيــهـا عن عــدم احلـضـور
ـؤسسات الفنية ويفـيد تبرعه بها مـناصفة ب إحدى ا
ـوقع وأخـرى لـرعـايـة األطـفــال ... وجـاء فى رسـالـته بـا
أن امـــتــــنـــاعه عن حــــضـــور احلـــفل الــــذى أقـــامـــته هـــذه
ـنظـمـة حتت شـعار " نـور يـخرج مـن الظالم وشـجـاعة ا
تـبـعـهـا الـصـدق " .. مـا يـلى " بـصـراحـة أعـتـقـد أن هـذه
اجلـائــزة لـيـست لى .. ولــكـنــهـا جلـمــيع الـفـنــانـ الـذين
ـسرح كـانـوا ضـحايـا الـعـمل مـعى .. وهى أيـضا جـائـزة 
ـبابوى ـسرح هـو صوت الـشعب فى ز هـذا البلـد .. فا
" ... مالجنـا قــصـة كـفــاح فـنــيـة عــمـرهـا  27عــامـاً من
العطاء .. كتب وأخرج فـيها للمسرح ونصب عينيه رفع
شـــأن بـالده وأشـــيـــاء أخــرى .. فـــكـــتـب " الـــنـــهـــايــة "  "
فـــــيـــــكال "  " األعـــــضــــاء "  " أطـــــفـــــال فى الـــــنــــار "  "
الرئـيس اجليـد " وغيـرها .. وأخـرج للـمسـرح " أومولـيا
"  " أمـــونى "  " رافـــتـــاى " وغــيـــرهـــا ... ولـــكن احلــوار
الـذى أجـرته مـعه " كـارال ويـلـيـامـز " من مـجـلـة " فالفـوار "

كان أكثر وضوحا وعبر عن أكثر من ذلك :
ــ هل ســـتــســـاعــد هـــذه اجلـــائــزة وتـــزيــد مـن االهــتـــمــام

الدولى ببالدكم ..?...
ـا ال .. ولـكـنـهـا بـالـطـبع سـتـرفع من شـأن ـا .. ور ــ ر

قاوم للفساد فى بالدى ... ومعنويات الفنان وا
ــ هـل جــــــاءتـك عـــــــروض من اخلـــــــارج مـن أجل إنـــــــتــــــاج

مسرحيتك الرئيس اجليد ..?..
ــ لم يـــحـــدث بــعـــد .. ولـــكن هـــنـــاك اثـــنـــ من مـــديــرى
ـــســـرح .. أحـــدهـــمـــا إجنـــلـــيـــزى واآلخـــر اســـتـــرالى .. ا
يـتــطـلــعــان لـعــمل عــدة لــيـالى لــلــقـراءة الســتــطالع مـدى

إمكانية تقد العرض ...
قاومة موجابى ..?.. اذا اتخذت من الكتابة وسيلة  ــ 
ـقـاومـة اخملـاوف بـأفـضل طـريـقـة بـالـنـسبـة لى والـتى ــ 
سـاعدتـهم على مـقاومة أجيدهـا .. ولتـشجـيع النـاس و
مـــخــاوفــهـم أوال ثم مــحـــاربــة الـــفــســـاد .. ــ هل أحــدثت

مسرحياتك تغيرا إيجابيا فى النظام ..?..
ــ عـلى الـعـكس .. الـتـغيـر فى الـنـظـام كـان لألسـوأ ولكن
الــتـغـيــر اإليـجـابـى حـدث فى اجملـتــمع .. فـكــسـر حـاجـز
واطـنون من ثقافة اخلوف وأعلنوا الصمت .. وحترر ا

التحدى للحكومة .

راغى جمال ا

 وهذا ما حدث فـعال فى يوم الزفاف  لتهدأ
عــــمــــلــــيــــة الــــتـــــداعى واحلــــلـم وال تــــلــــقى بــــاال
لـلـطـرقـات اجلــديـدة  أى أنـهـا قــد اسـتـسـلـمت
صـيـر الـذى أراده القـائـمون لـلـمـصيـر. ولـكـنه ا
ـصـيـر الـذى يـجـب أن يـكون بـالـعـرض ولـيس ا
فـأين ذهب أهـلـهــا? وهل قـتل الـعـمــدة حـبـيـبـهـا
جملـرد الــقـتـل? أم حملـاولـة االســتـحــواذ عـلــيـهـا?
ومــا الــذى فـــعــلــته بـــعــد إجــهـــاض احلــلم? وهل
اتــخـــذت عــشــيــقــة لــلــعـــمــدة بــعــد ذلك أم أنــهــا
ـكـان آخر?  –الـسـيـاق الـذى أمـامـنا لم هـربت 
يـشـر أبـدا لـلـهروب هـذا أو تـغـيـر مـحل اإلقـامة
  –ثم هذه التى تلد كل أربع يوما ولدا له

ـيـراث والـسـلـطـة أى امـرأة الـعـمـدة احلق فـى ا
الـشـرعـيـة كــمـا تـصـور لــنـا عـلى هـذا األسـاس
رأة إلـهة اخلصـب! وبالتـالى يكون تكـون هذه ا
أوالدهـا هـم الـغـالـبــيـة فى هـذا احلــيـز! وأيـضـا
التـلمـيح بأن الـعمـدة ليس هـو الوالـد احلقـيقى

ألنـــــهـــــا قـــــامت بــــــخـــــداع الـــــبـــــعض بـل وقـــــامت
ــر زفـافــهم من الــقــبـيــحـات (بـتــكــتـيــفه) لــكى 
تـسلـطـات التى زيـنتـهن لـهم! ثم كانت هـناك ا
إشـارات إلى هـذا الـعـمـدة الـتى تـلـد امـرأته كل
أربـعــ يـومـا ولــدا ال يـعـرف له أبــا! مع مـا فى
هـــذا الـــقــول مـن تــلـــمـــيـــحـــات وتــضـــارب داللى
سـنـشـرحه فى حـيــنه. ثم حملـاولـة أن يـقـدم لـنـا
تفـسيـرا لـلوضع اآلنى لـهذه الـشـخصـية  دخل
ـسرحـيـة أخـرى كـان   ذروتـهـا هـو مـشـهد بـنـا 
ــراة مـن جــانب الــعـــمــدة الــذى انــتــهـــاك هــذه ا
ـثيـر لـلـحيـرة أنـها رفـضت الزواج مـنه  ولـكن ا
تخرج من مـشهـد االنتهـاك مباشـرة بوجه باش
فـرح لــتــقـابل حــبـيــبـهــا "حــمـد" ولم نــعـرف هل
قـابـلة بـعـد االنتـهـاك أو قبـله وهـذا خلل هـذه ا
فى الــصـيــاغــة والــتــفـســيــر مــعــا إلى أن تــكـون
الـلحـظة الـتى توقـعهـا كل اجلمـهور أال وهى أن
هذا احلـمد سـوف يـقتل عـلى يد أتـبـاع العـمدة
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سرحي جريدة كل ا

ثلة مسرحية  فى عام 1966 واختيرت > حصلت على اجلائزة األولى كأحسن 
سرح باجمللس األعلى لآلداب وأصبحت السيدة الوحيدة ب عضوا فى جلنة ا

أعضاء اللجنة. 

من إعداد وإخراج سامح
جمال تقدم فرقة الربابة
سرحى قريبا العرض ا
"األستاذ" عن نص
للراحل سعد الدين

وهبة.
العرض بطولة هالة
الطوبجى أحمد

صرى بيشوى مجدى ا
ميادة السيد محمود
عساف إسالم أبو زيد

نورهان معوض.
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لهذه الـقبـيلة مع عـدم وجود إشارة لـغرباء عن
الـبــلـدة يــقــومـون بــهـذه الــوظـيــفــة يـعــطى داللـة
مـغايـرة أى أن هـؤالء األوالد هم فـروع ألصول
رجــال الـبـلــدة كـلــهـا  مع مـا فـى هـذا األمـر من
ـــؤلف أن داالت بـــالـــطـــبـع تـــنـــاقض مـــا حـــاول ا
يــشــيــر إلــيـه بــهــذه الــعــبــارة الــتى جــاءت جملــرد
االستهالك وإثارة الـدهشة وكانت هى اجلملة
احملورية التى كررت ألكثر من عشرين مرة فى
الــعــرض . ثم هــنـاك ســؤال ال بــد مــنه أال وهـو
ــاذا يـــصــر دائــمـــا اخملــرجــون الـــذين يــعـــمــلــون
ـوجـودة بـقــاعـات مـثـل قـاعـة مــسـرح الـشــبـاب ا
ـبــنى مـســرح الــسالم  عـلى أن يــكـون حــالـيــا 
سمـوح به لتواجد اجلـمهور هو أقل ما ـكان ا ا
ـكن ? فلك أن تتخـيل ان القاعة عـندما تكون
كــامـــلــة الـــعــدد ســـيــكـــون بــهـــا أربــعـــة وعــشــرون
مـتفـرجـا فـقط!  ساعـد عـلى هـذا التـقـليص أن
ـا بـإيـعــاز من اخملـرجـ مـصـمــمى الـديـكــور ر
يـستعملون الـقاعة بالشـكل الطولى ال العرضى
أو حــتى لــلــثـالثــة أو لألربــعــة أركــان حــيث من
ــفــتــرض أن عــروض الــقــاعــات التــكــون بــهــذا ا
الــشــكل من الــتــقـد  ولــكــنك تــشــعــر ان هـذه
الـــقــاعــة هـى جملــرد انه لـــيس هــنـــاك مــســرح 
ـكـان ومـا فـلـيـس هـنـاك تـعـامـل مع مـتـطـلــبـات ا
ـــلــيـه عــلـــيـك من حـــلــول. وهـــذا االســـتـــعـــمــال
الطـولى قـد بالغ فـيه جـدا عمـرو عـبد الـله ولو
ا ـسـاحـة الـطـولـيـة ر كـان قـد اخـتصـر هـذه ا
ــشـاهـد وبــ الـشـخــصـيـة ـســافـة بـ ا زادت ا
الــرئــيـســيـة فى عــرض اعــتـمــدت فـيه اخملــرجـة
لـبـنى عـبـد الـعـزيــز عـلى إقـامـة عالقـة مـبـاشـرة
ـكن عـنـدها بـ الـشـخـصيـة واجلـمـهور فـهل 
ـاذا لم يـستـخدم الـقـطاع الـعرضى أن نتـساءل 
حـيث كان سـيـسمح هـذا االسـتخـدام بـتنـويـعات
ــنــاطق الــتى تــخــرج مــنــهــا الــشــخــصــيــات من ا
اســتــدعــاء الــشــخـصــيــة احملــوريــة لــهــا  ووضع
ـســتـدعـاة  كـمـا إشـارات لــهـذه الـشـخــصـيـات ا
ـسـرحـية أنـهـا كـانت سـتـسـمح بـتـنـويع احلـركـة ا
فــبــدال من أن كــانـت سـتــقــوم فـى أغــلـبــهــا عــلى
الـــتـــأرجـح بـــ األمـــام واخلـــلف وهـــذا فى حـــد
ذاته تــفــســيــر جــيــد من جــانب اخملــرجــة خلــلق
ــــســـــتــــدعى ـــــاضى ا حــــالـــــة الــــتــــجـــــاذب بــــ ا
واحلـــــاضــــــر اآلنى  ولــــــكن فـى االســـــتــــــعـــــمـــــال
الـعــرضى كـان سـيـسـمح أيــضـا بـتـعـدد احلـاالت
ــتـصــارعـة فى الــفـتــرة الـزمــنـيــة نـفــسـهـا شـبه ا
سواء كانت مـاضيـا أو آنيا  بـاإلضافة لـتوسيع
ـشاهـدة إلى الـضـعف تـقـريبـا. وبـالـطبع رقـعـة ا
ســيـــكــون هــنــاك تــســـاؤل إذا كــان نص الــعــرض
بـــهــذا الـــشـــكل فـــمـــا الـــذى دفـــعك أنت وبـــقـــيــة
ــشــاهـــدين إلكــمــال الـــعــرض? والــســـبب لــيس ا
طبـعا ألنى دفعت ثـمن التـذكرة ولـكن ألن لبنى
عـبد الـعـزيز قـد أحـسنت بـإسـناد الـدور حلـنان
سـلـيمـان فـهى قـد استـطـاعت أن جتـعل الـنفس
األمـــارة بـــالــهـــرب من الـــعـــرض  تــرضخ إلرادة
ـتــكـلف االسـتــمـتــاع بـهــذا األداء الـراقى غــيـر ا
والذى جعل األسـئلة تـؤجل نفسـها لبـعد الفراغ
ـــشـــاهـــدة فــهـى بــاخـــتـــصـــار قـــد أنـــقــذت من ا
الـــعـــرض كــمـــا أن نـــائل عـــلى الـــذى قـــام بــدور
ـقـومات لك كل ا ثل جـيـد واعـد  حمـد هـو 
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ـنـاقـشـة- ـا ال يـقـبل ا يـتـضح لــنـا - وبـشـكل ر
ـسرح بعـد مشـاهدة عـرض مـسرحـية الـعانس 
الـشـباب من إخـراج لـبـنى عـبد الـعـزيـز أن على
ؤلـف والشـاعر فى نـفس الوقت- أبو سـالم- ا
شــاعــر أكـــثــر وأكـــبــر بـــكــثـــيــر من كـــونه مـــؤلــفــا
مـسـرحـيا وإذا كـان من وظائف الـشـاعـر الذى
يدخل على نص مسرحى هـو محاولة التكثيف
لـلــفـعل أو احلــدث ألنه فى أغــلب األحـيــان مـا
ـكونة من قـطوعة الـشعريـة الصـغيرة ا تـكون ا
ــا يــوازى بــضـــعــة ســطـــور أو أبــيـــات مــعــادلـــة 
صـفــحـات كــامـلــة من الــنص األسـاسى. ويــبـدو
انـه لم يـحـضــر الـتـجــارب الـنـهــائـيـة لــلـعـرض أو
حـتى الـعــروض األولـيـة ألنه لــو حـضـر وشـاهـد
مــــا رآه اجلــــمـــهــــور  ودخل مــــعــــهم فى ســــيـــاق
ـشـاهـدة اجلـمـعـيـة ألدرك أن هـنـاك الـكـثـير  ا
وأنه فى أغـــلب األحـــيـــان كـــان يـــجب أن تـــكــون
هــــنـــاك حــــذوفــــات من الـــنـص حـــتـى ال تـــعــــيـــد
ــقــولــة الــتى كــانت األغــنــيــة نــفس احلــالـــة أو ا
أمــامـنــا ســردا مـســرحــيــا  وألدرك أيـضــا أنــنـا
أمـام مـسـرحـيـتـ ال واحـدة . فـنـحن أمـام بـيت
وسـيقى الـرقصة ريـفى واقعى تـمامـا  وتبـدأ ا
ـا تـغنـينـا عن مـتابـعة االفـتـتاحـية مـع كلـمات ر
ــسـرحى  أكــثـر من عــشـر دقــائق من الــسـرد ا
ــرأة ــهــرة/ ا حــيـث تــعــبــر األغـــنــيــة عن هـــذه ا
ـتفـجـرة أنوثـة ولـكنـهـا تعـانى من الـوحدة وفى ا
هـرة ولكن الراقـصة التى انتظـار خيًـال هذه ا
أدت أو عبـرت عن هـذه الـكـلـمـات لم تكـن على
طلوب لترجمة معانى هذه ستوى الطبيعى ا ا
األغــنـيــة  ثم تــدخل الـبــطـلــة عــلـيــنـا فــجـأة من
احلائط  ثـم ندرك بـعد ذلـك أن هذا الـدخول
ـا كـان سـوء من احلـائط لـيـس له مـا يـبـرره وإ
تـنـفــيـذ الـديـكــور الـذى قـام به عـمــرو عـبـد الـله
ــفــتـرض لــلـمــنـزل ال يــفــتح إال لـشــبـر فـالــبـاب ا
واحــد عــلى األكــثـر! وجنــد أنــفــســنــا أمــام هـذه
ـرأة الـتى تـعـمل خـاطـبـة وداللـة وقـابـلـة أيـضا ا
فى مــجـــتــمـع ريــفى صـــغـــيــر حـــيث تــبـــحث عن
ـــخــتـــلف الــســـبل  وحتــلـم وهى الــتى قـــوتــهــا 
تــوفق بــ الــرؤوس بــحـــكم كــونــهــا خــاطــبــة أن
ــعــيــبـات يــكــون لــديـهــا رجـل كـســائــر الــنــســوة ا
ــتــســلــطــات الـــتى جتــلب لــهن الــقــبــيـــحــات أو ا
مثل الذين أزواجا ورغم كل الشخـصيات وا
تلئ  بهم الـعرض فإنه أى العرض اجته نحو
ونـودراما  _ وهـناك فـارق كبيـر أراه أنا ب ا
ـســرحى الـذى يـقـوم به ـونـودرامــا والـعـرض ا ا
ــثل واحـد  فــنــحن أمــام وجـهــة نــظــر واحـدة
ـــرأة "تــــبـــر" وبــــقـــيـــة تـــســــرد من خالل هــــذه ا
الـشـخـصـيـات تـأتى نـتـيـجـة االسـتـدعـاء لهـا من
جـانـب مـخـيــلـتــهـا أو الــدخـول جـراء الــتـداعى 
وهذا الـتداعى جـاء نـتيـجة انـتـظار مـا لن يأتى
فهى تـسـمع طرقـا علـى البـاب  وتمـنى الـنفس
ا   رسوال ـنتظـر أو ر بأن يـكون الطـارق هو ا
ما  ولكن دائمـا فى كل مرة ال أحد هناك بل
أن تـكـنيـك نص العـرض يـوحى لك بـأن الـكـثـير
من هـذه الـشخـصـيـات  دخـلت لفـضـاء الـعرض
جملرد إراحة الشخصيـة الرئيسية فتقريبا كل
ــداخالت الـــتى تــمت بـــ هــذه الــشـــخــصــيــة ا
الرئيسية تبر وب معظم الشخصيات كان قد
 اإلخـبـار عـنـهـا سردا مـن قبل أى أنـنـا أمـام
بـعـد واحـد لـلـشـخـصـيـة هو مـا تـرسخ فى ذهن
ـرأة  أو مـا حـاولت أن تــقـدمه لـنـفـسـهـا هـذه ا
لـتبرر الـوضعـية التـى هى عليـها  وحـتى وجهة
 مجدى احلمزاوىالـنظـر الواحـدة هـذه لم جتعـلنـا نـتعـاطف معـها
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سرحي جريدة كل ا

على خشبة مسرح روابط
رجتلة" تقدم فرقة "ا
عقب شهر رمضان
سرحى العرض ا
"سقوط من ال يسقط"
إعداد وإخراج زينب
عاكف فى أولى جتاربها
سرحية بعد عدة ا
جتارب فى مجال
سرحية". "االسكتشات ا
العرض تأليف محمد
غريب بطولة محمد
مجدى محمد تاج
أحمد صالح عمر
حمدى أشرف جالل
بيتر مدحت.

> لم تتزوج الفنانة أمينة رزق  وكانت تؤكد أنها ال تشعر بالندم حيث إنها وهبت
حياتها لفن التمثيل. ولكن برغم ذلك فقد كانت على عالقة وثيقة بالفنان يوسف
ا جعل البعض يعتقد أن هناك عالقة عاطفية بينهما . وهبى 
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iQƒ£°SCG ƒL ≈a ÖM ájÉµM
يـونس الــشــيخ وعـلـى الـســيـد شــكــبـان الــصــديق وكـذلـك الـرعــيـة
ومـــؤدو الــدرامـــا احلــركـــيــة أصـــحـــاب اجملــهـــود الــوافـــر فى هــذا
الـعـرض والـذى عـول اخملـرج عـلـيــهم كـثـيـرا وأرهـقم فى الـدخـول
واخلروج من مشـهد إلى آخـر وعبر األغـانى الكثـيرة التى مألت
ـمـثـلـ كـأداة هـامـة فى تـوصـيل الـعـرض .. هـذا عـلى مــسـتـوى ا
تـلـقى وكـذلك جنح فى الـتـواصل مع مـهـندس رؤيـة اخملـرج إلى ا
الـديــكـور لـصــنع لـوحــات سـريــعـة مــتـنـاســبـة مع الــعـرض فــنـقــلـنـا
وتـيفات مـن القصـر إلى الساحـة إلى جبل احلـديد وما بـبعض ا
ـكـان الـواقـعى واخلـيـالى فى سـهـولة وراء اجلـبل وتـنقـل بنـا فى ا
ويــســر وفـى ظل إمــكــانـــات مــاديــة مــحـــدودة وإمــكــانــات عـــقــلــيــة
إبـداعية ال مـحدودة .. لوحـات تتحـرك  وأخرى يحـركها الـرعية
ـسرحى ـمـثلـون ويـظـهرون من ورائـهـا وهكـذا طـوال العـرض ا وا
وعـبـر مـشـاهـده اخملـتـلـفـة  أمـا عـلى مـسـتـوى األشـعـار واألحلـان
ـسـرحى ورغم فـقـد كــانت أكـثـر األشـيــاء تـمـيـزا داخل الــعـرض ا
سرحية كثرتها واعتماد اخملرج عليها كثيرا فى حتقيق احلالة ا
فى بـــعض األحـــيـــان .. إال أنــنـــا لم نـــســـتــشـــعـــر أنـــهــا عـبء عــلى
ـــســرحـــيــة بـل كــانـت دائــمـــا مــا الــدرامـــا فى أى حلـــظــة طـــوال ا
ــشــاهــد عــمــقـا أكــبــر وتــأثــيــرا نــفــســيــا يـصـل بـ تــضــيف إلى ا
ـشــاهـد بــعـضـهــا الـبــعض من نـاحــيـة ومن نـاحــيـة أخــرى يُـغـلف ا
ــشـهــد الــعــامـة ويــصل مــالم تــذكــره الـدرامــا فــأصــبـحت حــالــة ا
ـــســـرحــيـــة شـــارحـــاً ومُــعـــلـــقــاً األغـــانى كـــراو آخـــر يُــضـــاف إلى ا
ومفسراً كما أنه يصنع احلاالت اخلاصة كما حدث فى مشاهد
احلب بـ األميـرة وعـدنان  وكـذلك جنـحت األغانى فى إظـهار
ـلـكة ـكـنون الـنـفـسى لدى الـشـخـوص وال سيـمـا عـقب صـدمة ا ا
فى مــشــاعـرهــا جتــاه أخــتـهــا الــتى  لم تــرض بــأن تـضــيع حــبــهـا
لـكة من أجلها وتدفـعه ثمنا لـتلك التضـحية التى بـذلتها أخـتها ا
.. وقـد عـبرت األشـعار الـتى صـاغهـا بـبراعـة عمـرو أبـو السـعود
وحلـنهـا وائل عـاطف بحـرفيـة وإحتـرافـية شـديدة فـظهـرت جلـية
يـزة للعرض عموما .. وال سرحية وصـنعت حلية  معـبرة فى ا
سـيـما فى ظل اسـتـخدامـهـما ألصـوات مـعبـرة وقويـة فى تـوصيل
ــطـــربــ الـــكــلـــمــات واألحلـــان فـــهم مــجـــمـــوعــة مـــحــتـــرفــة مـن ا
الـواعـدين وهم مـحـمـد شـمس ومـحـمـد مـصـطـفى وأحـمـد راجح
ومــحـمــد عــلى ويــســرا عــاطف صالح ومــاجــدة إبـراهــيم .. وفى
الــنـهــايــة فـقــد جنح فــريق الـعــمل ومــخـرجـه مـحــمــد عـلى فى أن
يُقدموا لنا حالة مسرحية رائعة ونسجوا لنا حقا حكاية حب ..

ـا جعلـنا نغـوص معهم سرحى  قدر كـبيـر من الوعى والنـضج ا
ـسـرحى واحلـكـايـة بــشـكل سـلس بـدءا من هـدى داخل الـعــرض ا
لـكة ومـا به من حتوالت عـقب التـشوه محـمود فى أدائـها لـدور ا
وت ثم تـلك االختالجات الذى تعـرضت له كى تنـقذ أختـها من ا
النفسية التى تعتـريها عقب إصرار أختها على االرتباط بفرهاد
والـذى أطـلق عـلـيه اخملـرج عـدنـان لـلـتـقـريب بـيـنه وبـ اجلـمـهـور
وكـذلك فعل بباقى األسمـاء األخرى لسهولة الـتوصيل والتواصل
ـمـثـلـ وهـناك أسـمـاء أخـرى كـاألمـيـرة والـوزير بـ اجلمـهـور وا
لكـة تركهـا بال تسمـية محـددة للشـمول والعـموميـة واإلسقاط وا
ـثـلـة صـاعـدة واعـدة عـلى احلـاضـر .. وقـد لـعـبت دور األمـيـرة 
رغم صـغر سـنها وهى حـنان فـوزى  وكذلك حـنان مـصطفى فى
ربية  وتفوق مـحمد عبد الكر فى دور الراوى  وعمرو دور ا
ـسرح وكان أبـو السعـود فى دور القـادم وكان رائعـا على خـشبة ا
يـتـحرك فى خـفـة وحـيويـة جـاذبا األنـظـار إليه وال سـيـما فى ظل
اكيـير كامل السـيد والذى حوله ـميز الذى أخـرجه به ا الشكل ا
ـيـز .. ولعب إلى شـخص المع وكـأنه يبـرق أمـامنـا بـلـون ذهبى 
عـــبـــد الـــرحـــمن حـــســـ دور األب فى تـــمـــكن .. ولـــعـب مـــحـــمــد
إبراهـيم معـتيق دور الـوزير بـإتقان عـال  وكذلـك أحمد إبـراهيم
نجـم  ومسعد فتح الـله فى دور عدنان وياسر فى دور كـبير ا

ـهرجـان القومى ـنيل وضـمن فعالـيات ا سـرح العـائم با - على ا
الـرابع لــلـمــسـرح  تــقـد مـســرحـيــة ( حـكــايـة حب ) وهى من
تأليف : ناظم حكمت وتـرجمة أكمال الدين إحسان ومن إخراج
سـرحيـة إحدى نـتاجات الـهيـئة الـعامة / محـمد عـلى محـمود وا
لقـصـور الـثقـافـة بـرئاسـة د. أحـمـد مجـاهـد وإقـليم شـرق الـدلـتا
ـهندس مـصطفى السـعدنى واإلقلـيم قد اشترك والذى يرأسه ا
ـلك لـيــر لـفـرقـة ـهــرجـان بـهـذا الــعـرض وعـرض آخـر هــو ا فى ا
ــنــصـــورة  وعــرض حــكـــايــة حب لـــفــرقــة ثــقـــافــة كــفـــر الــشــيخ ا
ـميزة على وبالـتحديـد بيت ثقـافة فوه  وهو من بـيوت الثـقافة ا
ه لعروض مسرحية جيدة  عروف بتقد مستوى اجلمهورية وا
ـســرحـيـة رغم أنــهـا من تـألـيف ومـن ضـمـنـهــا هـذا الـعـرض .. وا
الـكـاتب الـتـركـى نـاظم حـكـمت إال أنـهــا من أصـول فـارسـيـة وهى
حتــكى قـصـة شــيـرين وفــرهـاد وقـد اقــتـبـســهـا نـاظـم حـكـمت من
ة وأصلها أن خسرو برويز إبن إحدى قصص الشاهنـامه القد
ا علم بحكاية العاشق فرهاد هرمز كان يحب األميرة شـيرين و
كــلــفه أن يــشق طــريــقــا فى جــبل بــيــسـتــون من جــبــال كــردســتـان
ووعـده أن يهبه شـيرين حـ يتم عمـله فلـما شق فرهـاد الطريق
أرسل إلـيه خـســرو من يُـخـبــره أن األمـيـرة شـيــرين مـاتت فـذهب
فرهاد وصـار مثـاال فى العـشق كمـجنون لـيلى وقـد نظـمت قصة
ن ـثل حتـديـا  شـيـرين كـثـيـرا بـالـفـارســيـة والـتـركـيـة .. والـعـمل 
يـقـوم بـالـتـصـدى له  وال سـيـمـا أنه يـحـمل مالمح أسـطـوريـة فى
بـعض أجزائه ومن ثم فـهو يـحـتاج إلى رؤيـة واعيـة لـتنـفيـذه على
ـسـرح وال سـيـمـا كـونـنـا فى ظل مـيـزانـيـة مـحـدود ألحد خـشـبـة ا
ـتـمـيز بيـوت الـثـقـافـة  وهـذا الـتحـدى هـو مـا جنح فـيه اخملـرج ا
مــحــمـد عــلى .. فــقـد اســتــطـاع أن يــنــسج عـمـال مـســرحــيـا مــنـذ
البداية وإستطاع أن يقدم لنا احلكاية واألسطورة معا فى قالب
تلقى فى سـهولة ويـسر مع احتفـاظه بالشكل بسيط يـصل إلى ا
اجلــمــالى قـدر اإلمــكـان .. وقــد امـتــلك اخملــرج أدواته  ووظـفــهـا
فى بـراعة شديدة فنجـده بداية قد تعـامل مع النص بشكل جيد
شـاهد الـطويلـة والتى قـد تسـبب رتابة وحاول أن يتـجاوز تـلك ا
واعــتــمــد عــلى احلــدوتــة الــرئــيــســيــة بــغــرض الــتــوصــيل الــســهل
شاهد األخيرة فى النص للمتلقى  وكذلـك حاول االبتعاد عن ا
سوخ وتتكلم فيها األشجار والتى  قد األصلى والتى يظهر بها ا
حتـتــاج إلى تـقـنــيـة عـالــيـة وكـلــفـة أعـلى فـى تـنـفــيـذهـا وحـاول أن
ـسرحـيـة بـشكل ـوجـودين داخل ا ـزج ب احلـقـيـقة واخلـيـال ا
ـتلك من عـناصر بـدءا من التـمثيل مبسط يـعتـمد فيه عـلى ما 
ـمـثـلون عـلى خالد حسونه  كـعـنـصـر أسـاسى وأداة الـتـوصـيل األولى وقـد كـان ا

سرحي جريدة كل ا
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اجلنّه.

ــيــنه الــوزيـر وعــلى اجلــنــبـ ــلك وعــلى  قــعـد ا
ـملـكة. ديـنة وأكـابر ا اخليّـالة والـفـرسان وجتّـار ا
شـــافــوا اخلـــرْفــان احملَـــمّــره وشـــمّــوا ريـــحــة الـــنــار
لّـسـوا عـلى كـرشهـم ويتـلـمّـظـوا ويتـمـايـلوا قـعـدوا 

 وشمال تدّلّع النياش على صدرهم.
ـلك قـال الـوزيـر "احلـرب صـنـعــة مـلـوك" ضـحك ا
عــلى مــهـله وقــال "شــيـبــتى واحلــرب مــولـودين فى
َــيْـمَــنـة قــال "كل الـتُــقْل كـان بـطن واحــده". قـائــد ا
َــيْــسَــرة قــال إحــنــا اتــلَــقّــيــنــا ســبع عــلــيــنــا" قــائــد ا
هــجــمــات غــيــر األوّلــة وغــيــر األخــيــرة" شَــهْــبَــنْــدر
التجـار أبو سـنان دهب قال "احلـرب كلّفِـتنا كـتير"
مــا حـدّش جـاب ســيـرة الــفـارس. مــا حـدّش جـاب
ســـيـــرة الـــبـــطل. اســـتـــحـــلّــوا الـــنـــصـــر واســـتـــحـــلــوه

لنفسهم.
ـتبعتـرين فى اجلنينـة وضارب على لكن الـعيال ا
الــســور من الــنــاحــيــتــ كـــانــوا لــسه بــيــغــنــوا عــلى

السقفة:
يا أبو هالل يا أبو هليّل
طُل علينا طُل وميّل

يا أبو هالل يا أبو هليّل
طُل علينا طُل وميّل

شــــاطـــــر حــــسن كــــان غـــــاسل جالبـــــيّــــة الــــصــــيــــاد
ومـزهّـرهـا وعـاوج الـطـاقـيـة عـلى اجلـرح وخـافـيه
وواقف عــلى بـاب الــعـشّه بــيـسـتَــرْوَح نـسـيـم الـلـيل.
سِتّ احلُــسْن طـلــعت له.. يــا لـيــلـة من غــيـر قــمـر
طــلع الــقــمــر بــنـى آدم. سِتّ احلُــسْن وقــفت جــنب
الـــشــــاطـــر حـــسن.. الـــطــــيف جـــنب الــــطـــيف سِتّ
احلُسْن التقت نفسـها بتغنّى ويّا الـعيال وتقول "يا
أبــو هــلــيّل طل ومــيّل" شــاطــر حـسـن سـكــران من
الـنَــشْـوة يـا دوب بــيـســمع لـهــا ويـا دوب بــيـضـحك.
فــاهــمـــ الــدنــيــا ومش فـــاهــمــ حــاسّــ ومش
حــاسّـــ من غـــيــر مـــا يـــتــشـــاوروا كــانـت إيــديـــهــا

شابكة فى إيده وماشي فى اجلنينه.
من بـعـيد شـافـهم الـوزير. ضـربت فى راسه الـنار
طقّ الــشََـرَر من عــيـنــيه. زَعَق فى الــشـاطــر حـسن

"قرّب يا فالح" شاطر حسن قال "فالح وفالّح"
سكتت اجلنـينة مرّه واحده. يا دوب الورد قال آه

ـلك بلع والـعـيال وقّـفـوا ونـسـمة الـبـحـر هـدّت وا
ريـقه. وكل احلـاضِــرِين تـاهـوا وسـواد عــيـنـيكِ يـا

سِتّ احلُسْن رجّعهم.
شـاطر حـسن والوزيـر الراس فى الـراس. شاطر
حـسن قال فى نفـسه "آخر الـصبـر أصعبه" وبصّ
ـــرّ أطــــيـــبـه" وكـــان صـــوت لـــلــــوزيـــر وقــــال "آخـــر ا
ّـا ينـاغش آخر الـشاطـر حـسن أهدى من الـفـجر 
اللـيل. الوزيـر ما طـاقش الكالم مـد إيده قـبل ما
تــنـشلّ ولــطم الـشــاطـر حــسن عــلى راسه رجـعت
الــطـاقـيــة لـورا ونــوّر اجلـبــ وعـلى اجلــبـ نـوّر
الـهلـيّل وعلى الهـليّل قـامت اجلنـينة كـلهـا. شاطر
حـسن بصّ لـلـوزيـر قال "زى مـا بـازرع اخلـير الزم
أقـلع الــشـرّ واخـلّص الــدُنْـيـا مِـنّـك" ورفع الـشـاطـر
يـنه الوزير زىّ الـلى فى جدار اصطَدَم حسن 

ما دريش وال عمره حيدرى!
الـنسـمـة هـلّت واجلـنيـنـة اتـنهـدّت. وقـالـوا "اسمك
إيـه يــــا شــــاطـــــر?" سِتّ احلُــــسْـن قــــالـت "اســــمــــنــــا

الشاطر حسن!".
والـعصـافيـر والورد واألطـفال كـلهم عـاوزين يغـنّوا
ويـسمّعـوا حدوتة الـشاطـر حسن. وأنتِ فى سواد
عـيـونك يـا سِتّ احلُـسْن أجـمل مـا فى الـعـصـافـير
لك وحتى األكابر والورد واألطفـال وحتى أبوكِ ا
واخلــيّـــالـــة والـــتــجـــار صـــبـــحــوا طـــيّـــبـــ من كُـــتــر

اخلجل وعاوزين يغنّوا  –ومش قادرين!
شــاطــر حــسـن الــتَــفَت وقــال "مـــا يــقــدر يــغــنّى إال
صـاحب ضــمـيـر وال يـعـرف يـتـهــنّى إالّ الـلى قـلـبُه
هَـنـى. مـهـمـا اتـعــذّب ومـهـمـا قـاسـى ومـهـمـا شـاف

. الهوان برضه كر
"شـــوفــوا الـــهـــلــيّـل لى جـــبــيـــنى الـــلى أصـــله جــرح.

مكتوب عليه ما يلمّش قبل ما تلمّ كل اجلراح.
"أنا اتعلمت يا والد فى أربع مدارس.

"اسمى الشاطر حـسن ونقبى اجلناينى. واتعلّمت
مـن فِالحـة األرض إن أصـغـر مـا فى الـدنـيـا أكـبـر

ما فى الدنيا: البذرة. بسّ ترويها بالعَرَق.
"وأنا على راسى طاقـيّة احلدّادين واتعـلمت منهم
ـــــطـــــرقــــة وأصْـــــمُـــــد مع الـــــصَــــنْـــــعَـه أضــــرب مـع ا

السندال.
"وأنــا البـس جالبــيّــة الــصــيّــادين واتــعــلّــمت مــنــهم
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اللى فى ضلوعى حابسْهُم

الكبار عايزين..

كل ولف وله وليفُه
والشجر خايف خريفُه
والهالل زغللنى طيفُه
والسن قلبى قايسْهُم

الكبار عايزين..

الـــــبـــــنـــــات بـــــ اجلـــــنـــــايـن يـــــعـــــنى سِـتّ احلُـــــسْن
وعريسهم يـعنى الشـاطر حسن. وكالم احلواديت
يــا والد مـا يـحـتــاجش لـتـفـســيـر لـكن إحــنـا بـنـقـول
عــشــان نــوصـل احلــبل والــكالم يــاخــد ويــدّى من

قلوبنا لبعضها.
لك ليلتـها ميّل براسه الـتقيله وراح فى حلم ورا ا
حــلم.. يـســتـجـيــر من شـيــطـان يــطـلع له شــيـطـان.
مــرّه يـشــوف الــفــارس راكب عــلى مــهــرته الــسـودا
والـهالل يضـوى على جـبيـنه ويكـبر.. يـكبـر.. حلد

عينيه ما تقدرش حتوّطه.
ومــرّه يــشـوف سِتّ احلُــسْن داخــله عــلـيـه الـقــصـر
ــــا يــــهمّ عــــشــــان يــــاخــــدهــــا بــــاحلــــضن رجــــلــــيه و
مـاتـشـيـلـوش ويـشـوف اجلـنـايـنى مـادد إيـده بـالـل
لـكة. ويشوف وما يـقدرش يطـوله عشان يـسقى ا
الـــوزيـــر قـــاعـــد عـــلـى الــعـــرش بـــيـــضـــحـك ويـــقــول
لك من عقبك!" "جوّزت بنتك من جناينى وراح ا
ـلك طــرد بـإيـده طـيف األحالم وقــال لـلـحـاجب ا
"نــوّر لــنــا اجلـــنــيــنــة الـــلــيــلـــة دى عــلــشــان نـــحــتــفل

بالنصر".
اتــرصّت الـــكــراسـى واتــمـــدّت الــســـفــره واتـــنــوّرت
اجلـنينـة. من كُتـر األنوار كان كلّ فـرع من شجرة
لـه عــــلـى األرض ظلّ واتـــــنـــــ وتـالته يـــــفـــــرّوا من
الـنسـمه ويتالقـوا.. والورد خفّ من لـونه زىّ اللى
نـعـسـان ومش جــاىّ له نـوم وسـمك الـزيـنـة واخـد
براحُه فـى البِـركـة وفـاكـر نـفسـه بالـنـهـار والـطـير
ــغـنّى مــتـعــلّق عــلى الــغـصــون بـلــطــافه مـســحـور ا
ـال الـدنــيــا بـالــتــغـريــد وتــزقـزق ومــسـتــنّى كــلــمـة 
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إزّاى بـقارب صـغـيّر أغـلِب الـبـحرين مـادام مـعاىَ
الصبر"

وجـمع الشـاطـر حـسن وقـال: "انا أتـعـمـلّت يا والد
من اجلـنـايـنـيّـة واحلدّادين وصـيّـادين الـبـحـر. وأنا
أتـعـلّـمت يـا والد من سـواد الـلـيل" ودَعَـك الـشـاطر

ينه. هرة على  حسن الشعرت حطّت ا
ـــلك ورقـــصت فـــردوس عـــلـى الـــوَحْـــده. وشـــهـــد ا
واخلــيّـالـة والــفـرســان بـإن سِتّ احلُــسْن لـلــشـاطـر
حـــسـن. واحتــاوطـــوهم األطـــفـــال وســـقّـــفــوا وردّوا

على كبيرهم:
الشاطر البس يا والد
جالبيّة صيّاد صيّاد
وطاقية حدّاد حدّاد

الشاطر اللى البسهم
اتّلْمِذ فى مدارسهم
واتمَلَّى من كراريسهم

وال يوم عن مَبْدَأهم حاد

والشاطر..
ُهره بترقُص رقصه وا

وتخطّى اخلطْوه الناقْصة
وعينيها للناس باصّه

وغَرَضْها التسقيف يزداد

والشاطر..

سِتّ احلُسْن هناك سابقه
مناخيرها زىّ النَبْقَه
ما بتعرفش تقول أله
وعينيها مليانه وداد

والشاطر...

الليلة ليلة احلنّه
والفَرْحَة احتَبَسِت بيننا

بتقرّب سنّه بسنّه
واللى اتقال يرجع يتعاد

والشاطر...

قال لك م اللى اتقدّم
قال لك كدّاب الزفّه
واللى اتأخّر يا معلّم
قال اتأخَرِت الدفّه

حتى الشمس بتتخفّى
يعاد والفجر بيرجع 

والشاطر...

ودى حــــكــــمـــة الــــشــــاطـــر حــــسن يــــا والد ومـــا دام
. حتحلّى النهاية عن البداية نعيش راضي

. مـــان أبــوى ـــســـامح كـــر شــاطـــر حـــسن قـــال "ا
بيتندّم على غلطته"

ــهـــرة وخــد قــدّامه وركب الــشـــاطــر حــسـن عــلى ا
سِتّ احلُسْن.

وغـــــفـــــر ألبـــــوه ومـــــراة أبـــــوه ولـــــلـــــدادا وحـــــكم فى
ـمــلـكـتــ بـالـعــدل ال قـعـد عــلى عـرش وال لـبس ا
تـاج وال قريـنـا فى الكـتب وال سـمعـنا فى األخـبار

كلمة وحشه فى حقّ الشاطر حسن.
وان قُـلنـا يـا والد األدب فضّـلـوه عـلى العـلم نـقول
ـــــلــــوهـــــا عــــلى األدب. سِـتّ احلُــــسْن احملـــــبّــــة فــــضّ
والــشـــاطــر حــسـن حــبّــوا فـى بــعض أيـــام ولــيــالى
وعاشـوا فى تـبات ونـبـات وخلّـفوا صـبـيان وبـنات
ومش هاين علىَّ أقول توتة توتة فِرْغت احلدوتة
وكل رمـضــان وأنـتم بـخــيـر يـعــيـده عـلــيـنـا بــالـيـمن
والـبـركـة ويـجــمع الـعـرب عـلى كــلـمـة واحـدة وقـلب
َـوْلى وينـصرهُمْ الـناصـر ونبقى واحد يـؤيدهم ا

كلّنا شطّار زىّ الشاطر حسن يا والد.
الوحات اخلارجة رمضانى 138
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شاهد اخملرج جتاوز ا
الطويلة التي تسبب الرتابة

مثلون على قدر كبير  ا
اللوحة للفنان محمد محمد غالب من الوعى والنضج
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والـدوائر الضوئـية فى مشـهدى الكلب الالهث
 أما عن األداء الـتمثـيلى ألمـيرة عبـد الرحمن
 ونورا عصـمت فقـد تنقال بـخفة واقـتدار ب
مـن شــخــصـــيــة لألخــرى مـع تــبــديـل الــشــرائط
لـلـداللة عـلى الـشـخـصيـات فى بـراعـة وروعة 
مـع الـتــحـكم الــعــالى بـنــبـرات الــصـوت  وعــلـوه
وارتفاعه وهمسه  مع رشاقـة جسدية تمثيلية
بـــارعــــة  وحـــافــــظت عـــلـى  درجـــة بــــارعـــة من
المح الـشـخـصــيـات كل عـلى حـدة  الـتـمـكـن 
وحتـقق لــهــمــا إيــقـاع عــال كــمــمـثــلــتــ بــارعـتي
ـوهــبـة واألداء  وتـمـيـزت بـخـفـة ظل مع حملـة ا
كــومـيـديــة نـبـعـت من مـواقف الــعـرض وأحـداثه

مــواكـــبـــة ألحــداث الـــعـــرض درامــيـــا ومـــشــكـــلــة
خـلفية تثـرى احلدث دراميا باسـتخدام الكمان
 اإلضـــاءة تــعـــانــقت فـــيــهــا مـــدارس عــدة  من
ــغــرب الـعــربى فــنــجـد اســتــخـدامت ــشـرق وا ا
لإلضـــاءة والــــظالل  بــــأرقى تـــقــــنـــيـــة وبــــأعـــلى
حـاالت الــتـوظـيف الــدرامى  وقـد اســتـخـدمت
كــــروابط بــــ مــــشـــاهــــد الــــعــــرض الـــســــريــــعـــة
تالحقة  وقد جتـلت فيها براعة االستخدام ا
مـن كـــافــــة الــــزوايـــا واالجتــــاهــــات خـــاصــــة فى
مــشــهــد الـــشــبح بــإضــاءة مـن أســفل ألعــلى مع
وجــود بـــقع من الــظـالل عــلى الــوجـه  وتــعــانق
اســتــخــدام الــظل والــنــور فى مــشــهــد الــشــبح 
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ادى معا  من خالل احترامها لنفسها وموهبتها > كسبت االحترام الفنى والنجاح ا
وهى الصفات التى جعلتها مطلوبة ومحبوبة ب الفنان وب قطاعات واسعة من

صرى والعربى . الشعب ا

يقدم اخملرج محمد
خليف «هو فى إيه» وذلك
بقاعة مسرح جمعية

مسجد احلصرى ضمن
خطة أنشطة اجلمعية
وسم الثقافية خلتام ا

الصيفى.
العرض كما يقول خليف
استعراضى غنائى به
تعبير حركى نتاج ورشة
مسرحية للطفل حول
اإليجابية وأثرها على

اإلنسان وكان شعار الورشة
ان إيجابية ة إ «قوة عز
فى كل مكان» وهو نفس
عنوان األوبريت الذى

يقدم فى نفس احلفل.
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تالحقـة السريـعة وابتعـدتا تمـاما عن عيوب ا
ــة خــاصــة فى عــروض طــرق الــتــمــثــيـل الــقــد

تنطق بالعربية الفصحى.     
ـسـرحى ومن أجـمل الـعــرض مـعـبق بـاجلـمـال ا
مــشــاهــده مــشــهــد ظــهــور الــشـبـح واســتــخـدام
الـظل والـنور فـيه  الـظل على احلـائط األيـسر
للمسرح  والـشبح وهو يطلب ثأره ويحكى عن
ـــلـك عـــلى اليــــرتس وقـــد مـــقـــتــــله  احـــتــــيـــال ا
ــا يــســوقه أجــلـــسه عــلى كــرسى بــعـــجالت كــأ
لـيقتل هـاملت  مـشهـد معبق بـالداللـة والرموز
 ومــــشـــهـــدى الـــكـالب الالهـــثـــة وقــــد تـــبـــادلت
ومشهد الفرقة مثلتان أداءه كل عـلى انفراد  ا
سـرحيـة التى تـمثل مـقتل والـد شكـسبـير فى ا
ــبــارزة ـــلــكــة ومــشــهــد ا ــلك وا احلــفل امــام ا

الرمزى.
الـعـرض درامــا ثـنـائـيــة ( ديـودرامـا)  أفـلت من
مــصـــيـــدة الـــثـــرثـــرة  وتـــرهـل احلـــوارات الــذى
تـــعــــانى مـــنـه تـــلك الـــعــــروض  نـــظـــرا إلحـــكـــام
إعـداده وتــنـفـيـذه  فى بـسـاطـته ورمـزيـته  من
حيث الديكـور واألزياء وموسيقى العرض  مع
ـشاهـد الـعـرض اخملتـلـفة  مع عمق الـدالالت 
ـمـثـلـتى الـعرض  ذلك األداء الـتـمـثـيـلى الـبارع 
ــتـــألــقــة ــوهـــبــة ا يــدل فى وضـــوح عــلى تـــلك ا
ــعـــدة الــعــرض الــواعـــيــة الـــدارســة الـــعــمـــيــقـــة 
ومـــخــرجـــتـه ســعـــداء الـــدعـــاس الــتـى أحــكـــمت
قـبضـتـهـا عـلى سـيـنوغـرافـيـا الـعـرض ( صورته
ــــســـرحـــيـــة ) من حــــسن الـــتـــعـــامـل مع الـــنص ا
ـتـقـن لـبـطـلــتى الـعـرض  إعـدادا  واالخـتــيـار ا
والروعـة فى تـصـمـيم األزياء  ودقـة اسـتـخدام
اإلضــاءة  مـــاكــان من نــتـــيــجــته حتـــقــيق إيــقــاع
متمـيز لـها كـمخـرجة مسـرحيـة وحتقـيق إيقاع
ا بث عام لـلـعـرض ككل  لـتـرابط مـفـرداته  
الــتــشــوق والـــرغــبــة فى مــتـــابــعــة الــعــرض لــدى
ــا يــحــتــويه من رؤيــة جــديـدة اجلــمــهــور نــظـرا 
أحـسنت الـتعـبيـر عنـها فـنيـا مخـرجة الـعرض 
لـقــد اسـتـطـاع هـذا الـعــرض أن يـحـقق الـتـوازن
تـعة الـفكـرية والـفنـية  مـحقـقا فـترض بـ ا ا
فــرجـة راقــيــة جلـمــهـور الــعــرض وحـالــة فـنــيـة
ــكــامـن الـروعــة فـى مــوهـبــة صــانــعى مــتــفـردة 
الـــعــــرض  ويــــبـــدو بــــجالء ووضـــوح أن مــــركـــز
ـصـريـة قـد صـار اإلبـداع الــفـنى بـدار األوبـرا ا
عالمــة عـلـى الـفن الــرفـيع  واجلــيـد من فــنـون
سـرحة بـكل ماتـعنـيه الكـلمـة  فاجلديـة التى ا
ــــركــــز بــــهــــا مـع دارســــيــــهــــا  تــــتــــعــــامـل إدارة ا
ـعــهـد ـكــامن اخلـلل فـى مـنــاهج ا ومـعــاجلـتــهــا 
ــواد ـــســرحــيــة  وطــغــيــان ا الــعـــالى لــلــفــنــون ا
النظـرية ثقـيلة الـظل على منـاهجه ومقرراته 
مع الــتـركــيـز عــلى اجلـوانـب الـعــمـلــيـة أكــثـر من
ـــوهــــوبـــ عـــلى الـــنـــظــــريـــة  مع اســـتــــيـــعـــاب ا
اخـــــتالف أعـــــمـــــارهم  مـع اإلشــــراف الـــــراقى
جملــمـــوعـــة الــعـــمل نـــعــيـــمــة عـــجـــمى ( أزيــاء) 
ود.نــاجى شــاكـر( ديــكــور)  وعــصـام الــســيـد (
إخـــراج)  مع إدارة راقـــيـــة لألســـتــاذ الـــعـــمـــيــد

خالد جالل.
من حــســنـات هــذا الــعـرض هــامــلـتــهن اإلعالن
واهب التـمثيـلية الـراقية لـنورا عصمت  عن ا
وأمـيـرة عـبد الـرحـمن  وصـدق وجتـلى مـوهـبة
ـمـثـلة مـصـمـمـة األزياء مـروة عـودة  ومـوهـبة ا

عازفة الكمان جنالء يونس.
أمـا سـعـداءالــدعـاس اخملـرجـة الـكـويـتـيـة والـتى
ـعـهــد الـعـالى لـلـفـنـون تـعـمل كـمــدرس لـلـنـقـد بـا
سرحـية بالـكويت يحسب لـها جسـارتها كأول ا
مخـرجة كويتية تـقدم عرضامسرحـيا بالقاهرة
 وقد أوقدت شمعتـها فى مركز اإلبداع معلنة
عن بــزوغ جنم مــخـرجــة كــويــتـيــة تــتــمــتع بــتـلك

وهبة الراقية.   ا

قـــدم مــركـــز اإلبـــداع الـــفـــنى الـــتـــابع لـــصـــنــدوق
الـتــنـمـيــة الـثـقــافـيـة عــلى مـســرحه بـدار األوبـرا
ـسـرحى هـامـلـتـهن  بـطـولة ـصـرية الـعـرض ا ا
نـورا عصمت ( جيـرترود) أميرة عـبد الرحمن
ــشــاركــة جنالء يــونس ( عــازفــة ( أوفــيــلــيــا) 
الـكـمـان )  تـصــمـيم أزيـاء مـروة عـودة  سـاعـد
فى اإلخــــراج شـــيــــمـــاء عــــبـــد الــــقـــادر  إضـــاءة

وإعداد وإخراج الكويتية سعداء الدعاس.
 أوضــــحـت مــــعــــدة الــــعــــرض ومــــخــــرجــــته ذلك
ــــنـــحى الــــذى ســـلـــكــــته وارتـــضــــته لـــعــــرضـــهـــا ا
بـوضـوح تــام  والـذى تــنـاولت به الــعـرض فــنـيـا
كمخـرجة بقـولها فى بانـفليت( نـشرة) العرض:
عظم رأة الشكسـبيرية دافعـا أساسيا  تـشكل ا
األحداث التى تتجه نـحو نهايات كارثية عادة 
إمـرأة شكسبـير إما قوية ذكـية قادرة على رسم
مالمح الـشــخـصــيـات األخـرى بــأيـاد خــفـيـة أو
ضــعـيـفــة مـســتـسـلــمـة لــآلخـر الـذى يــجـد فــيـهـا
مالذه الــوحـــيــد  وفى كـــلــتـــا احلــالــتـــ يــهـــبــنــا
شــكــســـبــيــر ـ دائــمـــاـ إمــرأة تــقـــرأ فى عــيـــنــيــهــا
نـــصـــوصه كـــامــلـــة بـــأحـــداثـــهــا وشـــخـــوصـــهــا 
ونهايـاتها هـكذا تعـرفت على نص هامـلت عبر
قـراءة حادة ومـسـيطـرة فى عـينى جـرترود ( أم
شـكـسبـيـر)  وقراءة أخـرى مـستـكـينـة مـتداخـلة
فـى عـــيـــنى أوفـــيـــلــــيـــا  قـــراءة تـــخـــتـــزل جـــمـــيع

الشخصيات فى شخصيت فقط.
ــنـطـلـق جـرت أحـداث الــعـرض حـيث من هـذا ا
شهد تستلقى فيه أوفيليا بوسطها على يبدأ 
الـــكـــرسى حـــيـث تـــتـــدلى الـــرأس عـــلى جـــانب 
والــســاقــان عــلـى األخــر  وأم هــامــلت تــبــكــيــهــا
وتــنـثــر الــزهـور عــلى جـســدهــا  ولـكن أوفــيـلــيـا
البرئـية الطاهـرة النقيـة تستيـقظ من رقدتها 
وتــــســـتــــعـــيــــد مع جــــيـــرتــــرود ( أم هـــامــــلت) كل
ـسرحـيـة  فى مـرور ذكى عـميق رغم أحـداث ا
سرعته  لكن تـواصله يجعل من إعادة أحداث
ـــــســـــرحــــيـــــة عـــــلى لـــــســـــان األم وأوفــــيـــــلـــــيــــا  ا
وتـقــمـصــهــمـا لــلـشــخـصــيــات األخـرى هــامـلت 
والعم الـقاتل  واألب الـقتـيل ( الشـبح)  ووالد
أوفـيـلـيـا الـذى قـتـل عـلى يـد هـامـلت  واليـرتس
ــسـرحــيـة شـقــيق أوفــيـلــيـا  ومــرورا بــأحـداث ا
ـعدة قـبرة  اسـتـطاعت ا كـلهـا ماعـدا مـشهـد ا
ومـخـرجـة الــعـرض أن تـعـبـر عن وجـهـة نـظـرهـا
عـلى مـشـهـد مــوت أوفـيـلـيـا فى تـنـاول الـعــرض 
وجيرترود ووجهة نظر شكسبير التى عبر من
خاللـها عن مأساة هـاملت  فى أمانة مـنقطعة
الــنـظــيـر فى تــنــاول الـعــرض إعـدادا وإخــراجـا
رأة رأة فى ا بتنـاول متـقن يحمل وجـهة نظـر ا
الـــشــكـــســبـــيــريـــة خــاصـــة فى عــرض هـــامــلت 
ـتــآمـرة اخلـائـنــة لـزوجـهــا الـعـاقـة فـلـديــنـا األم ا
ألمــومــتــهـا  ولــديــنــا الــبـراءة والــنــبل والــطــهـارة
ـتـمثل فى أوفـيـلـيا  واحلب الـصـادق العـفـيف ا
وكـيف نظـرت للـرجل هامـلت احلائـر ب بـنوته
ــــــثـــــأر لـه من أمـه وعـــــمه الــــــقـــــاتل  ألبـــــيه  والُ
واليـرتـس الـنــبــيل شــقــيق أوفــيـلــيــا وكــانت لــغـة
الـعرض بليغة مـألوفة غير مـعقدة أو غامضة 
وحــــوارته مــــركــــزة مـــكــــثــــفـــة يــــســــهل تــــتـــبــــعــــهـــا

ا عناء.     بيسردو
الديـكور عـبارة عن كـرسى ذى عجالت بـأسفل
ـــســــرح بــــالـــقــــرب من مــــقـــدمــــته  وفى ــــ ا
اخلـلفـيـة تـتدلى سـتـارة سـوداء شفـافـة  جتلس
سرح فى اخلـلفيـة عازفة وراءها بأعـلى يسـارا
الــكـــمــان  مع تـــنــقـل الــكـــرسى احملــدود من آن
ألخـر حسب أحـداث العرض  أمـا األزياء فهى
بــلـوزة وبـنــطـلــون بـالـلــون األسـود تـتــدلى مـنــهـمـا
شرائط سوداء وعلى ظهرها إما السيف كرمز
لــهــامــلت  وإمـا الــشــريط األحــمـر الــذى يــقـلب
مــائال عــلى الــصـدر كــرمــز لــلــمـلـك عم هــامـلت
كرمز لـدمويـة العم القـاتل واألبيض رمز لـنقاء
ومـوسيـقـى الـعـرض بـسـيـطة  د. كمال يونسأوفـيـلـيـا وبـراءتـهـا 

 حملات كوميدية تنبعث من مواقف
تالحقة العرض وأحداثه ا
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> لم تقدم على قبول أى عمل فقد كانت تختار أدوارها بعناية من خالل وعيها
وثقافتها وقد كانت صاحبة ضمير يدفعها دائما الختيار أدوار تؤثر فى الناس
وتدفعهم إلى البحث عما أفضل وأجمل فى الذوق والسلوك والتفكير.

ـيـادين تُرشّ فـيـها والـشوارع كـبـرّت.. واضيَـقّت ا
لح ما ينزلشى. الناس بتاخد بعض باألحضان. ا
واخلبـر طاير بـاللسان والـقلب. انتـصرنا! احلرب

خلصت خالص!
ف اللى جاب الـنصر? ف البطل? الفارس اللى
هـــزم جــيـــوش الـــغــرب!... الـــلى مــا حـــدّش عــرف
إســمه! الـــلى مــا حــدّش قـــبّل جلــام مــهـــرته وعــلم
عــلـى ســيــفه وفــتح الــطــريق قــدّامه يــوم الــنــصــر.
قـلـتـوا لـنــا غـيه? هـاتـوا لـنـا شــاعـر يـوصـفه! قـالـوا

على جبينه هالل من دم.
لك "فـ الفارس اللـى ما حملت زيّه أرض قال ا

وال جابت زيه والده?".
قـال الـوزيـر "صـدقت يـا مـلك ال حـمـلت زيّه أرض
وال جــابت زيّه والّده. دى كــانت جنــده من الـســمـا

ورجعت للسما".
عــدّت عــلى اجلــنــيـنـه فـرقــة من الــعــســاكـر. رحّب
" بــعــد مـا طــفـوا اجلــنـايــنى قــالـوا "اســقـيــنــا يـا عمّ
نارهم بـقُلّـتـ قالـوا "انكـتب لنـا عمـر جديـد" قال
ـــلك اجلـــنـــايـــنى "إيه احلـــكـــايـه?" قــالـــوا "زىّ مـــا ا
والوزير احتموا بـينا إحنا احتـمينا بفارس ال ع
رأت مـثـله وال ظنّ يـحلـم بيه!" قـال اجلـنـاينى "ودا
?" قـالـوا "مـا نـعـرفلـوش عالمـه إال على يـبـقى مـ

جبينه هالل من دم!".
سِتّ احلُسْـن سمـعت كالم الـعسـاكـر وسرحت فى
غـــيـــاب الـــشـــاطــــر حـــسن قـــعــــدت مـــحـــتـــاره بـــ

احلصيرة والشبّاك.
ـــا شــافت حــزنـت زى الــعـــشــاق فـــرحت زى األمّ 
الـعـيـال رايـحـ جـايــ وعـامـلـ هـيـصه جـامـده.
إشى يـــزمـــر واشى يـــطـــبّل واشـى مـــطــرطـــر عـــلى
راسه طـرطــور واشى كــافى عــلى دمــاغه قــصـعه
واشى يــــحـــــجل عـــــلى رجـل واحــــده واشى يـــــلــــعب
بـالـسـيف قدّام واشى شـادد جـلـد أرنب عـلى حلق
قُــلّه واشى يــنــقّــر عــلى عــلــبــة صــفــيح والــلـى إيـده

سرحي جريدة كل ا

20
فاضيه يسقف واللى فيه نفس يقول:

يا أبو هالل يا أبو هليّل
طُل علينا طُل وميّل

يا أبو هالل يا أبو هليّل
طل علينا طل وميّل

سِتّ احلُــسْـن ســمـــعت تــهـــلــيـل الــعـــيــال ضـــحــكت
ـا افتـكرت غـياب وقـفت الضـحكـة على خـدودها 

الشاطر حسن.
والــــشــــمـس غــــرّبت والــــنـــــاس فى الــــعــــرق والــــورد
والفـرحة عايـزين الفارس طـالبيـنه وحابّينه زى
مــا بـيــطـلــبــوا الـعــيش وبـيــحــبّـوا الــضـنـى. عـلى كل
ـــنـــادى اتـــنـــ عـــلى زىّ راس شـــارع وقف بـــدل ا

طبل مسحراتى عالى بيصحّى الزمان:
"إظهر وبان

يا فارس الفُرسان
يا اللى على جبينك هالل من دم
القصر مفتوح لك بال استئذا

إظهر وبان
يا اللى على جبينك هالل من دم"

ــــنـــــاديّه وطــــال سِتّ احلُـــــسْن ســـــمــــعـت هــــتـــــاف ا
انشغالها على الشاطر حسن.

آلخــر الــلــيل قــعــدت تــعـــدّ الــثــوانى.. آلخــر الــلــيل
عـــيـــنـــيـــهـــا عـــلـى ضـــلـــفـــة الـــبـــاب.. وبـــتـــســـكّت فى
أنـفــاسـهـا وبــتـسـكّت فى قــلـبـهــا ودمـوعـهــا عـشـان
تــســمع رجـــلــيه. انــتــبــهـت.. دخل الــشــاطــر حــسن
قامت جرى خـدته باحلضن "إيه اللى غيّبك عنّى

حلد دلوقتى".
قـعـد الـشـاطـر حـسن عـلى احلـصـيـرة وقعـدت فى
ريـحه سِتّ احلُـسْـن... الـتـقت وشـه مـتـعــفّـر ولـونه
مـخــطـوف وبــاين عـلــيه الــتـعب وخــيط دم نـاشف

. على خده اليم
اتّاخْدت سِت احلُـسْن.. ال عرفت تقوم وال تقعُد.
ّــــا فــــاقـت خــــدت راس الــــشــــاطــــر حــــسـن عــــلى و
حِـجرهـا وعـيـنيـهـا فى عـيـنيه وإيـدهـا عـلى اجلرح
بـهـداوه خـايـفه لــيـتـألّم وعـايـزه تـتـكـلّم ومش القـيه
الكالم بعد ما غسلت اجلرح من سُكات مسحت
عـلـيه بـالــطـيب مـالت حتب عــلـيه شـافت اجلـرح

بيضوى زى الهالل قالت "إنت..."
شـاطـر حسن وقف. والـنـور سـقط من جبـيـنه نوّر

العشه وسِتّ احلُسْن مبهوره تقول "إنت"
ســـاعـــتــهـــا ارتـــعش الـــكــروان زى الـــســـهم احلـــنــيّن
وفــــضل يــــقـــول "مَــــيّه... مَــــيّه... مَــــيّه..." يــــســـقى
عــطـــاشى الــلــيل سِتّ احلُــسْـن قــالت "أســقــيك يــا
شاطـر حسن من حنـان قلبى وتـسقيك الـبلد اللى

من الصبح مقلوبة بتدوّر عليك"
سِـتّ احلُـــسْـن قـــالت "ال جتــــنى عــــلى نــــفـــسك وال
جتــنى عـــلى الــنـــاس يــا شــاطــر حـــسن! وال جتــنى
علىّ يا حسـن آن األوان الكبار عـايزين فارسهم
والصـغار عايـزين حارسهـم والبنات بـ اجلناين

بينادوا لك يا عريسهم!"
الكبار عايزين فارسهم

والصغار عايزين حارسهم
والبنات ب اجلناين
بينادوا لك يا عريسهم

يا اللى نا قومْ ولَيَّل
للى حتت الشمس قيّل
دا اللى راجع بالهليّل
قلبه للعشّاق ونيسْهم

الكبار عايزين...

خدت قلبى معاك وجبته
واللى كان غالب غلبته
يا هنا قلبك بطيبته
والقلوب اللى تؤانسْهُم

الكبار عايزين..

يا هليّل يا مناره
تضوى فى ليل احليارى
فُكّ أشواق العذارى

هرة ع الغارب جلام ا
حسن لفّ وحسن حارب
ونورهم فى السما ضارب

هالل وهالل
وأنا عطشان ومش شارب
حلد ما أبشّر األجيال

حسن شاطر..

وكانت مهره جنّيه
وكانوا ملوك جناينيّه
ومن رقصه ألغنيّه

هالل وهالل
حملها الطير وقال هيّه
وحط اإلنسانيّة وشال

حسن شاطر..

رقصنا الليل وغنّينا
وفوق اخليال ما ونّينا
هرة فى عينينا حسن وا

هالل وهالل
وسِتّ احلُسْن فى جنينه
وّال بتسقى الورد با

حسن شاطر..

وّال وسِتّ احلُـسْـن.. فى جـنـيـنه بـتـسـقى الـورد بـا
وعــيـنــيــهـا ســارحه لــبــعـيــد والــقـلـب مـشــغــول عـلى
? غياب الشـاطر حسن. يا تـرى يا حسن إنت ف
إيـه الـــــلى حــــــايـــــشك? يـــــا ربّ تــــــرجع لـــــطـــــيـــــرك
ولـلـجـنــيـنه الـلى مــالـهـاش حسّ مـن غـيـرك! تـرجع

لى يا شاطر حسن بالسالمة.
ــلك.. بــالــطـبل والــزمــر والـرقـص والـغــنـا.. رجع ا
اتـمـدّت احلـبـال بـ الـشـبــابـيك واتـعـلّـقت الـزيـنه.

كما حد سيفى اليم
يقتل ملوك الضالل
ويولّد الفدادين

اتالقت الـسـيـوف وردّد صـداهـا اخلال وسَـبَـحت
اخليول بفرسـانها زى القوارب فى البحر. شاطر
ــلك مش عــارف ــوج. ا حــسن بــيــدور ويــلـف مع ا
. قال "أنا بـاحارب شاطر يالقـيها مـن واالّ منـ

حسن واحد واالّ ألف?"
شاطر حسن قال "مش حتسمع الرد بودانك لكن

حتشوفه بعينيك"
مــلك بالد الــغــرب مــا عــرفش إيه الــلى زغــلل فى
عـيــنـيه: ســيف الــشـاطــر حـسن واالّ الــشـمس واالّ
ظـاليم من يـوم ماورث تـار السـبايـا والـرضعـان وا

لوك واخلديعه واالفترا. من أبوه التاج وفُجْر ا
مــلك بـالد الــغــرب ودّع الـدنــيــا عــلى لــيـل مــالـوش
ــهـرة فـردوس وقــفت عـلى راسـه وحـجـبت آخـر. ا

الشمس بعرضها السارح.
ـــهــــرة فــــردوس عــــلى جــــبــــيـــنــــهــــا هالل أبــــيض. ا
والــــشــــاطــــر حــــسـن عــــلى جــــبــــيــــنـه هالل من دم.
ضـحــكت لـهم شــمس الـنــهـار. رقـصــوا فى شـمس
النهـار. رقص الهالل والهالل. ورنّت احلـدوة كما
ـهـرة بـحـسن شـاطـر حسن اخلُـلـخـال. واتمـايـلت ا

خيّال.
حسن شاطر حسن خيّال
بعود فارع وقلب عيال

ينه بياللى وسيف فى 
قيال مراية قصر فى ا
ومهرة يزِينها وتزِينه

على جبينها وعلى جبيه
هالل وهالل

يعينها زىّ ما تعينه
وإخالصهم مالهوش مثال

حسن شاطر..
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سرحي جريدة كل ا

ستة عروض مسرحية
للطفل تقدمها فرق
الهيئة العامة لقصور
الثقافة على مسرح
الطفل  بالقلعة خالل
النصف الثانى من
رمضان
العروض هى"الولد
م األقوى الكسالن" 
الفأرة واألسد معنى
الوطن يوم تعلب هيا
بنا
البرنامج يتضمن أيضاً
عروضاً للكورال
واإلنشاد الدينى
تقدمها فرق أطفال
السالم بهتيم اجليزة
اإلسماعلية الريحانى.

> اشتركت فى كل األعمال السينمائية التى أخرجها يوسف وهبى وكانت فى نفس
سرحية ويرجع ذلك إلى اقتناع يوسف وهبى مثلة األولى فى فرقته ا الوقت ا
وهبتها باإلضافة إلى التزامها الكامل وانضباطها أثناء التصوير أو البروفات
سرحية . ا
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ـــرة األولى خـــاصـــة مع تـــكـــرارهـــا فـــهى فى ا
ــفـاجــأة ظـهــور الــشـهــداء من جــديـد مـهــدت 
فـنــفـهم أنـهم اسـتـطـاعــوا الـهـرب لـكن تـكـرار
األمـر ال يــجـعل مــنه مـفــاجـأة لــذا لـزم عــلـيه
الــتـنـويع يــضـاف إلى ذلك اســتـخـدام اخملـرج
لإلظـالم كحل إخـراجى لالنـتـقال من مـشـهد
ـــنـــظـــر فـــمن جـــهـــة إلى مـــشـــهـــد وبـــتـــغـــيـــر ا
يـتـعـارض اإلظالم مـع األسـلـوب الـذى اعـتـمد
عــلــيه اخملــرج مـنــذ الــبــدايـة وكــســره لإليــهـام
وإمــكــانـيــة كــشف الــلــعـبــة ومن جــهــة أخـرى
ـطارد أضـرت بإيـقاع الـعمل وتـدفقه وفـكرة ا

ة وديناميكيتها.
يــــهـــــتم الــــعــــرض فـى مــــجــــمــــلـه بــــالــــرســــالــــة
واالنـشــغـال بـالـرسـالــة أدى إلى إغـفـال بـعض
ـهــمـة فـالــعـرض قـدم لــنـا أبـنـاء الـتـفــاصـيل ا
! وهو مستحيل الشهداء باعتـبارهم مراهق
ر علـيها هذا عـمليـاً فحرب أكـتوبر 1973 
الـعام 2009 سـتة وثالثـون عـاما وهـو األمر
الذى يـدخل هؤالء األبـناء فى مرحـلة عـمرية
أكــبـر واجملــتــمع كـامـالً فى مـرحــلــة مـتــطـورة
عن تلك التى يتحدث عنها النص فمضمون
النص يالئـم فتـرة نهايـة السـبعـينـيات ومـطلع
الـثمـانـيـنيـات فـتـكون مـنـطـقيـة دخـول أطـفال
راهـقـة العـمـرية واعـتـبار الشـهـداء مرحـلـة ا
مـوجــة األمـركـة شــيـئـاً جــديـداً والـهــمـبـورجـر

بدعة عجيبة صادمة.
الــتــزام اخملــرج بـــحــرفــيــة أفـــكــار الــنص أخل
ضـمون وأعـادنا إلى ـصداقـية الـرسالـة وا
مـرحـلـة زمنـيـة جتـاوزها اجملـتـمع - ال يـجدى
ــــوبـــايـل جلـــعل الــــرؤيـــة مـــعــــهـــا اســــتــــخـــدام ا
مــعــاصــرة - فــالــزمن قـــد مــر ومــيــاه كــثــيــرة
جرت فى النهر ودخلنا فى مرحلة أخرى لها
قـــضــايــاهــا اخملـــتــلــفــة عن صـــدمــة الــتــحــول

مرحلة قد تكون أفضل أو أسوأ.

عبد احلميد منصور

نــبـــرة الــتـــحــســـر عــلـى تــغـــيــر أحـــوال الــوطن
ليـست هى النبـرة الغالـبة وحدهـا على دراما
ـسـرحى «اجليل أبـو زلومـة» لفـرقة الـعرض ا
قصـر ثـقافـة ميت غـمـر - قدمـته الفـرقة فى
ــهـــرجــان اخلــامس والـــثالثــ لــفــرق خــتــام ا
الــقــومــيــات خـــارج الــتــســابق تــألــيف: رجب
ســلــيم إخــراج: عــلى ســرحــان بل إن هــنـاك
نبرة أخرى نبـرة مضادة إيجابية توازيها فى
الــــقـــوة وهــــو نـــقـــد هــــذا الـــتــــغـــيــــر والـــدعـــوة
السـتعادة قيـمنا اخلاصـة ومن التحام هذين
ـــوجب والـــســـالب) تـــشـــكل روح الـــطـــرفـــ (ا

العرض.
فــكــرة الـــدرامــا فــكــرة فــانـــتــازيــة حتــكى عن
أربــعــة شــهــداء من حــرب أكــتــوبــر «ثالثــة من
ـقــاومـة الــشـعــبـيــة والـرابع من جــنـود رجــال ا
ـصـرى» مـرسـومـون مـعـاً فى لـوحة اجلـيش ا
ــصــرى يــتم واحــدة جتــسـد كــفــاح الــشــعب ا
تـرميـم هذه الـلـوحـة فى «أمـريكـا» عـلى نـفـقة
ـــرشح لــعـــضــويــة رجل األعـــمــال الــفـــاســد وا
مـجـلس الشـعب «أبـو كـبيـر» وفى االحـتفـالـية
اخلاصة بإزاحة الـستار عن هذه اللوحة بعد
عـــودتــهـــا يــفــاجـــأ اجلــمـــيع بــأن الـــلــوحــة بال
رسـومــات لـقـد غـامـدهـا الــشـهـداد وتـركـوهـا
بــيـضـاء خــاويـة لـيــنـطــلق الـشـهــداء إلى عـالم
الـواقع ومن تـنـقلـهم فـيه وجـدلهـم معه تـتـكون

تتالية. لوحات العرض ا
ـســرحى لـلـعـرض لـيـضم إلى امـتـد الـفـضـاء ا
ــســـرح صــالــة اجلـــمــهــور إذ جــوار خــشـــبــة ا
جلــاء اخملـــرج (عـــلى ســـرحــان) فـى عــدد من
ـــثــلـــيه وخـــروجــهم ـــشــاهـــد فى حتـــريك  ا
ـــــســــرح إلى ودخـــــولــــهـم من وإلى خـــــشــــبــــة ا
الــصـــالــة الـــتى وضع فــيـــهــا أيـــضــا عــدداً من
الالفـتــات االنــتـخــابـيــة لــلـمــرشح «أبــو كـبــيـر»

سواء للدعاية أو التأييد.
فــكـــرة جــيــدة هــدفـــهــا تــعــايـش اجلــمــهــور مع
الـــــــعــــــرض ووضـــــــعـــــــهـم فى قـــــــلـب األحــــــداث
ــســرحـــيــة نــفس ومــشـــاركــة الــشـــخــصــيـــات ا
الــواقع الــذى هــو واقـع مــشــتــرك. اســتــخـدم
كــــذلك اخملـــــرج وســــيــــلــــة إيـــــضــــاح «فــــيــــديــــو
بـروجكـتور» لـعـرض مقـاطع حقـيقـية مـسجـلة
واكب الشعبـية احلاشدة لتشييع نعوش من ا
شهداء حرب أكتوبر باألبيض واألسود يليها
عـرض لصـور الشـهداء األربـعة أبـطال الـعمل
سرحى عاب اللـقطات التسجيلية اإلمالل ا
الســـتــخـــدام لــقـــطــة واحـــدة مــتـــكــررة تـــعــرف

ببطء.

دنيـا أحمـد أحـمد زلـطة مـصطـفى فضـالة
ســــــامى الـــــصــــــعـــــيـــــدى ســـــراج الـــــديـن وائل
احلــلـــوانى) الــتــفـــوق كــان جملــمــوعـــة الــكــبــار
وعـــلى رأســهـم (مــنـــصــور الـــغــزولى) فى دور
(أبو كـبيـر) رجل األعمـال الوصـولى اجلاهل
ـسة من الـكـوميـديا ألدائه واستـطـاع إضافـة 
يلـودرامية التى شابت مـتخلصاً من الـنزعة ا

أداء مجموعة الشهداء األربعة.
ـشـكالت الـفـنـية فى صـادف الـعـرض بـعض ا
ـشــاهـد واالنــتـقــال من مـشــهـد إنــهـاء بــعض ا
ـشـاهـد اعـتـمـد اخملـرج ـشـهـد فـفى بــعض ا
عـلى دخــول الـضـابط لـلـقـبض عـلى الـشـهـداء
الـهـارب مـن اللـوحـة يـصـيح فـيـهم فـيـتـجـمد
الــــشــــهــــدادءعــــلى الــــوضع الــــذين هـم عـــلــــيه
فـيـعطـى ذلك انطـبـاعـاً بـأن الـضـابط قـد قام
ــشــهـد الــتـالى بــإتـمــام الــقـبض عــلـيــهم فى ا
نـفـاجــأ بـأن مــجـمـوعــة الـشـهــداء حتـركت من
كان جـديد ثم يـتكرر دخـول الضابط جديـد 
شـهد عـلى نفس الـنحـو أكثر ويـنهى اخملـرج ا
من مـــرة طـــريـــقـــة اإلنـــهـــاء لم تـــكـن مـــوفـــقــة

إضـافة إلى ذلـك استـخـدام اخملـرج «الفـيـديو
بروجكتور» فى تـوجيه رسائل مكتوبة تقرأها
الـصــالــة عــلى الـشــاشــة هــدفـهــا الــتــحـريض

وحثهم على تغيير الواقع.
اعــتــمــد (عــلى ســرحــان) فى فــكــرة الــديــكـور
عــــلـى االقــــتـــصــــاد واخــــتــــصــــار الــــتــــفــــاصــــيل
واخــتــزالــهـمــا فـى مـوتــيــفــة أو أكــثــر لإليــحـاء
ــــكـــان وهى فـــكــــرة ســـاعـــدتـه فى إتـــاحـــة بـــا
مـسـاحـة كـبـيـرة خـالـيـة لــلـتـمـثـيل عـلى خـشـبـة
ـسـرح فـمـكتب لـلـصـول وتـخشـيـبـة لإليـحاء ا
بـقــسم الـشـرطـة وعـامــود نـور وشـبـكـة صـيـد
ومـــســتـــوى خـــشـــبى - إضـــافــة إلـى مــوتـــيـــفــة
مـوسـيــقـيـة بـالـسـمـسـمــيـة - لإليـحـاء بـسـاحل

قناة السويس.
كن ـمثلـ مجـموعتـ ما  ضـمت تولـيفة ا
أن نـــســـمــــيه مـــجـــمــــوعـــة الـــكـــبــــار (مـــنـــصـــور
الـــــغـــــزولى أحـــــمــــد األطـــــرونى مـــــصــــطـــــفى
الــنـبـراوى فــايـز عــبـد الـعــظـيم فــؤاد مـتـرى
إبــراهـــيم عــبـــد الــلـه حــمـــدى ســنـــجــاب) فى
مـقـابل مـجـمـوعـة الشـبـاب (نـاصـر الـشـحات

 انشغال العرض
بتوصيل
الرسالة

ضمونية أدى ا
إلى إغفال

تفاصيل مهمة!!

سرحي جريدة كل ا

> كانت أمينة رزق فى الفن أشبه بالكاتب الكبير عباس العقاد فى األدب فكل منهما
لكه من اجلهد وأيام العمر وهذه تضحية تدل على ان قد أعطى لعمله كل ما 

أمينة رزق والعقاد معا كانا مخلص لعملهما ومحب له إلى حد االستشهاد فيه.
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صــدرهـا حُـمْل تــقـيل وقــالت سـيــبـنـا يــا حـسن من
ـلـوك. زىّ ما أنت سـيرة الـطـمع والـغـدر وقصـور ا
قــاســـيت أنــا رخــره بـــرضك قــاســـيت. وأبــوى كــان
عـاوز يـجـوّزنى جـسـد بال روح لـوال أنت جـيت. يا
ـا ّــا بــتــضــحــكى وآه مــنـك  سالم عــلــيكِ يــا دنــيــا 
تــغــلّــبـى اإلنــســان. فـــيكِ من جــمـــال الــورد ورهــبــة
ـــوت. شـــوف يـــا شـــاطـــر حـــسـن الـــدنـــيـــا فـــيـــهــا ا
الـقـناعه وفـيـها الـطـمع! وجنب عـود الـقمح بـيـطلع

الدُّحريج.
أوصـيك يـا حسن والـزمـان يـوصيك.. تـخـلّى بالك
من الــوزيـر الــلى عــامل وفى لـلــمُـلْك وهــو طـمــعـان
فـــيه. الـــوش بـــاسم وحتـت الـــهِـــدْمه نـــاب تـــعـــبـــان
وعـمـره مـا حـيــنـسى إنّك خـدتــنى مـنه. وأنت الـلى

جبت الل يا جناينى يا غلبان.
"بسم الله الرحمن الرحيم!.. إيه األصوات دى يا

حسن?
بـــتـــقـــرب يــا تـــرى واال بـــتـــبــعـــد? أنـــا قــلـــبى خـــايف
وجسمى كله بـيتنفض! دا طـبل عالى حزين كأنه
.. إسمع كدا" فى الضلمه بينادى على الشياط

دقّت طبول احلرب
دقّت طبول احلرب

زَعَق النفير بالويل
سيّح أمان الليل

وقفت شعور اخليل
حاسّ بساعة كرب

دقّت طبول احلرب
دقّت طبول احلرب

فَزَعت وال يا الناس
خرجت عرايا الراس
ع اجلمر يا نخّاس 

أنا دُست حافى الكعب

دقّت طبول احلرب
دقّت طبول احلرب

وت طليق الناب ا
بيفرّق األحباب
وت على األبواب ا

سادد علينا الدرب

دقّت طبول احلرب
دقّت طبول احلرب

يا اللى أخوىَ الروح
علّم حمام الدوح
بعد الهديل النوح
بعد النواح الندب

دقّت طبول احلرب
دقّت طبول احلرب

كنّا سوا االتن
ليالينا كانت زين
كانت تبكّى الع

صبحت تبكّى القلب

دقّت طبول احلرب
دقّت طبول احلرب

الــفـجـر إدّن وال حـد الـتـفت آلدان. واحلـرب أكـفـر
من اجلوع تـلهـيك عن الـناس وحتـمّلك همّ الـناس

على همّك.
عـ الــشـاطــر حـسن مــا عــرفـتش الــنـوم. مع أوّل
خــيـط وكـــان واقف قـــال "يــا ســـهـــر الـــلـــيل ســـهــر
الــنــهــار أعــظم" والــتــفـت لــسِتّ احلُــسْن طــمّــنــهــا.
قـــالت "صــوتـك غــريب ومـش غــريب عـــلى ودانى"
قـال "مــا تـخـافـيـش يـا سِتّ احلُـسْن! لــو اجـتـمـعت
ـــسّــوا شــيـــاطـــ اإلنس واجلن مش حـــيـــقــدروا 

شعرايه من جسمك طول ما أنا حىّ!"
سِـتّ احلُـــــسْن رفــــــعت راســـــهـــــا مـن عـــــلى اخملـــــده
وقــعـدت عــلى حـيــلـهـا تــبصّ لـلــشـاطــر حـسن وهـو
واقف فى دُغْـمـيـشـة الـصـبح واتـهـيـأ لـها إنـه طول
وعـرضّ واالبـتــسـامــة احلـنـونــة سـايــحه عـلى وشّه
السِـمِح. قـالت "طول مـا أنت فى ريـحى يا شـاطر

حسن الدنيا وما فيها".
ــلك قــاعــد شــاطــر حــسن خــرج اجلــنــيــنــة. كــان ا
وحـوالــيه الـوزرا والـقــوّاد بـيـتـشــاوروا. صـوته الـلى
كان شابّ شاخ فى لـيلة واحدة وبـانت عليه الذِلّة
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يـلــعب عـلـى احلـيــطـة والــلـيل يــقـول.. هــو.. هـو..
ِـسْـرِجَه فـى الـنـوم.. وسِتّ هــو.. حلـد مـا راحـت ا
احلُـسْن صـاحـيـه مـا تـعـرفش عـيـنـيـهـا خـدت عـلى
الـظلـمه واال الـقمـره اتسـرسـبت من الطـاقة سِتّ
احلُـسْن بـتـطالع فـى وش الشـاطـر حـسن زى اللى
بتـقرا فى كتـاب: قالت "عيـنيك حزيـنه وفيهم سرّ
بتخبـيه" قالت "باحبّك يا حسن" قال "فداكِ اللى

بتحبّيه!"
كـانـوا راسـ عـلى مـخـده واحـدة.. نَـفَـسـ تـاهوا
فى عــذاب الــلـيـل.. وآه يـا دمــوع!.. شــاطــر حـسن
راجل وقادر عـلـيكِ أمـا سِتّ احلُسْن يـا حـسره..

. قلب الواليا ضعيف ما بيحتملش السرّ
والع كما البزّ من فرط احلنان بتدرّ

سِتّ احلُـسْـن يـا حـسـره من بـ الـدمـوع بـتـقول:
"مش هــايـن عـلــيـك تـكــلّــمــنى يــا حــسن وال هــاين
تـمّـد إيدك وتـمسـح دموعى. صـعـبان عـلىّ. دا أنا

حالك يا حسن!"
شاطـر حسن قـال "حتـلّفـينى بـاحلالل أحلف لك.
لح ودى إيـدى عـلى النـعـمه إيـدى على الـعـيش وا
ـيـه الـزالل إنت الــلى فى عــيـنى إن غــمّـضت أو وا
فتّـحت وشَرَحتِ قـلـبى ولوّعـتيه يـا سِتّ احلُسْن..
وبــتـســمـعى لـى الـكالم وأنــا بـودّى أســمّع الـدنــيـا.
اسـمك عـلى لسـانى وال حـد يـعـرف يـنـطقه زيّى.
وادى األســــود يــــشــــهــــد واألرض الــــلـى شــــايالنى
والـهمّ الـلى عـاصـر قلـبى كـلـهم شُـهّـاد. وأنـا عـايز
ـلوك يـشـهد رخام الـقـصر يـشـهـد لعـشـتنـا وتـاج ا
ّـهم لـطـاقـيـة احلدّاد والـبـهـرج واألبّهـة والـكـبر  –أ
فى شبـر وتدوسى عـلـيه يشـهد بـإن سِتّ احلُسْن

للشاطر حسن!"
سِتّ احلُـسْن مـسحـت دموعـهـا... وسـمع الـلـيل يا
حـبـيـبى وسـمع الـلـيل يـا حـبـيـبـتى وحـنـيّة بـنى آدم
وأنفـاس الرقّة والهـنا. وسمعـها بتقـول "يا جناينى

أنا شايفه الدنيا كلها جناين"
شاطـر حسن قـال "لسّه بـدرى. الدنـيا مش قـصر
عـالى وعــشه من حتــته. مــا تــعـرفــيش الــسـور إيه
اللى وراه ومـا تعـرفـيش السـوق إيه اللى فـيه. أنا
كـنت ابن مـلك خشّ الـغـريب قـصـر أبـوىَ ورمانى
ــمــالك. والــلى يــعـيش فى الــغـربـه. دوّخـنـى كـيــد ا
شى يـشوف أكتـر! وما فيش يـاما يشـوف واللى 

سالم طول ما فى الدنيا كبير وصغير!"
اتـنهّـدت سِتّ احلُسْن زى مـا يكون انـزاح من على
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ـمـلـكـة مـحـاصـرة من كل جـانب سـكـنـة قـال "ا وا
بــــجــــيــــوش مــــالـــهــــاش عــــدد وال حــــصـــر. بــــعــــتــــنـــا
اجلــــواســـيـس مــــا رجـــعـش مــــنـــهـم إالّ واحــــد قـــال
اخلــيــول تـردم بــحــر وقـال اســتــولـوا فى طــريــقـهم
لـكة مـا استـحمـلتش ـالك وأكبـر  عـلى خمس 
أكــتــر من يــوم ولــيــلــة. وســقــطت قــلــعــة ورا قــعــلــة
وحـصن ورا حصن زى ورق الـشـجرة الـناشف فى

ملقف هوا".
ـلك شويّه.. وخـد نَفَـسه بصـوت مسـموع سكت ا
قال "إحـنـا وقـعـنـا خـالص.. مافـيـش قـدّامـنـا غـير

الهرب فى ظالم الليل".
لك هـزّ راسه من فوق شـاطر حـسن سـمع كالم ا
لتحت وخد بـعضه وخرج من اجلنـينة وقف على
جــنـب وطــلّع الـــشــعـــرتــ من عـــلى بــزّه الـــشــمــال
ولـسّه بــيـدعـكـهم كـانت فــردوس قـصـاده بـتـضـرب
األرض بــحــافــرهـــا وتــصــهل بـــحــنــيّه وتـــشِبّ عــلى
رجــلـــيــهــا الـــورّانــيّه تـــعــظمّ الـــشــاطــر وتـــضــرب له

سالم.
قالت "من غيـر كالم يا شاطر حسن عارفه اللى
حــتــقــوله وحتت ســرجى بــدلــة احلــرب الــســودا..
إلـبـسـهـا واركب. وأنـا كل شـعـر فى جـسـمى سـيف

بتّار!".
شـاطـر حـسـن يـا أشـطـر الــشـطّـار! تــسـمح لى أنـا
الشاعر أقف وقـفة واجيب ورقه وامـوّل حبّت
أقـول يـا لـيل ويـا عـ ويـا ولـدى وأنـا بـادافع يـابا
عن بـلدى. وأنـا بجـمـالك يا بـطل مخـطوف قـلبى
عليك بيطـوف عينى ترقيك لـسانى يحنّ ويقول
فــيك: عــلى مــهــرته الــســودا ســواد الــلــيل شــاطـر
حسن إسود سواد الع  –عنتر وعنتر عنترين.
دينة طـاير كما البرق بنطّة واحده خـطّى سور ا
ـيدان األسـود فى النـهـار األبـيض. الـعسـاكـر فى ا
زى ما يـكونوا فـى حلم. رفعـوا عينيـهم لفوق  –يا
سـتـار! مـهـرة نـازله من الـسـمـا أسـود غـطيس زى

ميّة نيل تصبّ من الهويس.
اتــغـيّــرت الــكــفّه وانــقــلـبـت اآليه. األرض قــالت يـا
ســمــا إنت مــعــاىَ. قـالـت مـعــاك وحــمل الــشــاطـر
حـــسـن عـــلى الــــغـــاصِـــبـــ قــــبل مـــا يــــفـــوقـــوا من
َـعْـمَعْـة قـبـل ما ـهـرة فـى قلـب ا الدهـشـة كـانت ا
يــشــتّـتــهم الــذعـر كــان الـســيف مــسـاويــهم بــاحلـد

. اليم ألف واحلد الشمال ألف
فى كلّ خــطــوه وكلّ غــمــضــة عــ شــاطــر حــسن
يضـرب باحلدّ الـيمـ ألف واحلدّ الـشمـال ألف
حلـــدّ مـــا بـــعـــتـــر الــــعـــســـاكـــر عـــلى األرض زى ردّة

نخُل. ا
لك واقف بيتـفرّج من بعيد والوى جلام الفرسة ا
ونـــاوى عـــلى الـــهَـــرَب. شـــاف الــــنـــجـــدة نـــزلت من
الــســمــا اتـــنــفّس وطلّ عـــلى الــوزيــر الـــتــقــاه رافع
حـواجـبه من الـدهـشـة. االتـنـ مـثّـلـوا عـلى بـعض

الشجاعة ودفعوا بخيولهم خطوه لقدّام.
ــهــرة فــردوس شـبّـت بـالــشــاطــر حــسن وصــهـلت ا
صــهــلــة الــنــصــر إال وحَــرْبــة تــزن من بــ ودانــهـا

وعارفه سكّتها للشاطر حسن.
لك والوزير اتـسمّروا فى مكـانهم. شاطر حسن ا
كــان أسـرع مـن الـبــرق رمـى كل تــقــله لــورا. عـدّت
احلــربه بــسالم. بسّ طــاله كــعــبــهــا وخَــدَشـه فـوق

حاجبه اليم خَدْش على صورة هالل.
ـا انـهــزم جـيــشه نـزل بــنـفـسه مــلك بالد الـغــرب 
يـدان يسبقـه طيشه على فـرسة حمرا مـجنونة ا
زىّ الـنـار من فــوقـهـا تـتــكـسّـر ضــلـوع الـريح ومن

حتتها تطرقَع األرض زى علبة صفيح.
ــلك شــاطــر حــسن شـك بــاحلــربــة طــيّــر خــوذة ا
وج الغضبان وفضل يقول رايح جاى: هَدَر زى ا

القتل كيفى وحالل
واقلع شواشى اجلبال
بحد سيفى اليم

وحد سيفى الشمال
شاطـر حسن قال "أنـت اللى جيت لـلقضـا بكيفك
يــا مــلك مـغــرور اشــتـريت الــنــاس بـالــدهب لــقـيت
عروف أنا سيوفهم خـشب. أنا اشتريت النـاس با
الـــفــايـــز. كــيــفـك وحاللك الــقـــتل كــيـــفى وحاللى

الزرع واحملبة.
أنا حد سيفى الشمال
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> حصلت على وسام االستحقاق من الدرجة األولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
ورفضت فى سنواتها األخيرة فكرة االعتزال رغم حادث السيارة الذى تعرضت له وأصابها

بكسور فى ساقها .
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ـفـارق الــذى كـتـبه تــسـتــعـيـد «مــسـرحـنــا» هـذا الـنـص ا
ـصـريـة أولـهـمـا الـشـاعـر اثـنـان مـن رواد شـعـر الـعـامـيـة ا
ــثل أهم الــكــبــيــر فـؤاد حــداد «والــد الــشــعــراء» الـذى 
جتــارب شــعــر الــعــامــيــة حـيـث كــان ديـوانـه «أحـرار وراء
فارقـة ألنظمة القضـبان» بداية الـفتوحـات الشعريـة ا
ــعـاته الــشـعــريـة فى الــزجل الـســائـدة لــيـواصل بــعـده 
دواوين «ح نبـنى السـد» - قال الـتاريخ أنـا شعـرى أسود -
سحراتـى - كلمة مـصر - احلمل الفـلسطيـنى وغيرها ا
وقد كـتب مسـرحيـته التى تـتقـطر بـالشـعر بـاالشتراك
مـع الـشـاعــر الـكـبــيـر مــتـولى عـبــد الـلــطـيف عـام 1985
لـتـعـلن عـن اسـتـعـادة شـخـصـيـة «الـشـاطـر حـسن» حـيث
يغـوصان فى احلكـاية الـشعبـية أمـا شاعرنـا الثـانى فهو
مـتولى عـبد الـلـطيف الـذى قارب عـمـره على الـثمـان

وقــد اعـــتــقـل هــو وفـــؤاد حــداد فـى زنــزانـــة واحــدة فى
مــعــتــقـل الــواحــات لــيــنــتــجـــا هــذا الــنص الــثــرى الــذى
ـا فـيه من فـائـدة لـلـمـسـرحـي تـسـتـعـيـده «مـسـرحنـا» 
ــا يـــتــضــمن مـن مــفــارقـــات وغــوص فى قــلب والــقــراء 

. الشعر والدراما معاً

سرحي جريدة كل ا

> تقديرًا للمكانة الرفيعة التى احتلتها وللدور الذى لعبته فى إثراء الوجدان
سرحى والتلفزيونى والسينمائى فقد  صرى والعربى عبر تاريخ من األداء ا ا

جلس الشورى. تعينها عضوًا  
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ساعة ما ناح القمْرى 
لقيت دموعى بتجرى
زى العيال على حِجْرى

زى اليتامى وأمُهم فى عينيّه
وايش تعملى يا بنيّه..

يا عينى مهما جابوا لى
من احلرير واللولى
وعمّروا دواليبى

يا عينى إرمى وسيبى
ما أحبّش االّ حبيبى

وكفايه ليله من الليالى اجلايه
وايش تعملى يا بنيه..

ليه الليالى بتقْسَى
فاضل لنا إيه لسَّه
دا العمر ورده بِتِنْدَى
وف أنا وف إنتَ

يا ابن اجلناين إمتى
يحوينى عشّك واخدمك بإيديه

وايش تعملى يا بنيه..

ـلك ســمع غــنــوة سِتّ احلُــسْن والـدنــيــا اسـودّت ا
فى عـيـنـيه قـال "الـفــاجـره" وراح مـنـطـور من عـلى
الـكـرسى زى مـا يـكـون لـسـعـته عـقـربـة راح لِـسِتّ
احلُـسْن الـتـقــاهـا قـاعـده حـزنـانـه والـدمـوع بِـتـسحّ
من عـيــنـيــهــا شـخط فــيــهـا بــعِـلْــو حــسّه وقـال لــهـا
"بتـعـيـطى عـشـان حـتـة ولـد جـنـاينـى. ال انتِ بـنتى
وال أعــــرفـك أول مـــا يــــطــــلـع الـــنــــهــــار تــــنــــزلى له
بـالــهـدوم الــلى عـلــيك ومــا تـورّنــيش وشّك تـانى..

اللى مشتاق للميّه ينزل لها الواطى.."
شــاطــر حـسن مــا صــدّق أنّ الـنــهــار طـلـع قـام من
نـومه مـسـرور الـفـؤاد كَـنَس الـعـشّه ورشّـهـا.. وخَد
احلـصـيرة الـلى بيـنـام علـيهـا نفـضـها فى الـشمس
ـــيّه ومـــسـك الـــقـــله جـالهـــا بـــاحلـــجــــر وحطّ ع ا
نــقــطـة مــا ورد ونــقـطــة زهــر وفـلَــيَّه وســد خـروم
احلــيـطـه بـطــيــنه بــلــيــز واتــشــطّف عــلى حــنــفــيـة
اجلنـيـنه وقَطَـف صحـبة ورد وحـطّـها عـلى الـقله

فى الشباك.
.. وسِتّ احلُـسْـن داخـله. تــبـارك اخلالّق شــويـتــ
الـعـظيم. الـعيـن عـينـ بـقر والـوش فلـقة قـمر
ومــا شــيه تــتـخَــدَّع وفــيــهــا من الــبــطّه وفــيـهــا من
الــغـــزال مُــنْــعِـــمه لــلـــعــ قــالـت بــصــوت يـــخــجل

اليكه "صباح اخلير يا أعز طير يا حسن". ا
قـــال الــــطـــيـــر "صــــبـــاح احلــــسن يـــا سِـتّ احلُـــسْن
واجلـــمـــال "وكـــان الـــطـــيـــر فـــارش جالبـــيـــته عـــلى
احلــصـــيــره قــامت قــاعــده وكــان الــطــيــر مــراعى
لألدب خلّى بـينه وبيـنهـا شبرين وقَـعَد. واتـهيأ له
إنّ ودانه طِـولت هـىَ وإيـديه. ومش عـارف يــتـكـلم

يقول إيه واالّ إيه!
سِتّ احلُسْن بتدحـرج عينها فى العشه حملت فى
.. قــامت وإيــدهــا عــلى الــركن هــدمــتــ وســـخــ
ا شـمّرت األكمام فجّ من حتت باطها الطشت. و

. ريحة الياسم
شـاطـر حـسـن خـرج اجلـنـيــنه وقـعـد يــسـقى الـورد
حلـد الشـمس مـا غـابت وتـاهت الـدنـيـا فى بطن

الليل.
ويـا رب دى حـكـمـتك.. نـاس تـكـره الـلـيل وتـخـشى
دخـلــته. ونــاس مـا بــتــصـدق يــخشّ الــلــيل ويـرخى

ظلمته.
نـــام الـــشــاطـــر حـــسن فى ريح سِـتّ احلُــسْـن بــكل
أدب. سِـتّ احلُــــسْـن تــــنـــــاوشه وتـــــنــــاغـــــشه. وهــــو

كمشان حتت اللحاف ال يحوش وال ينوش.
أول لـيلـة نام الـشـاطر حـسن بكل أدب. تـانى ليـلة
نـام الـشــاطـر حــسن بـكل أدب. تــالت لـيــلـة.. بـكل

أدب!
وفـضـلت األيـام تـروح وتـيـجى وفـضـلت احلـصـيرة

على حالها.
وفـى لـيــلــة من ذات الــلــيــالى بــعــد مــا كــنّت طــيـور
ـلـم كـاسـاته ـغــربـيـة والــرمـلــة سـقـعـت والـورد  ا
قـعـد اخلــيـال يـرقص عــلى احلـيـطــة زى الـعـيـال 

شــربت من هــنــا.. والـــدم جــرى فى خــدودهــا من
ه قاعده هنا. وبُـقّ. فى بُقّ.. فى بُقّ... كانت قـا

فى سريرها والدم فى خدودها عصير رمّان.
القصر هاص وزاط. وحلّت الفرحة مكان احلزن
والضحك بعـد العياط. وال حدّ زاط وال حدّ فرح

قدّ سِتّ احلُسْن!.. أمال!.
حبيبها جاب الشفا تسلم لها إيده

والكَرْم طاب يا حسن أفرط عناقيده
ــــلـك قــــال راحت الـــــسَــــكْـــــره.. وجـت الــــفَـــــكْـــــره. ا
لـلجـنـاينى "إنـده لـنا الـفـارس اللى حـيـبقى نـسـيبى
ووارث تــــاجى وحــــبــــيــــبـى" نــــده اجلــــنــــايــــنى عــــلى
الـشاطر حـسن دخل بانت احلـيره والـدهشه على
ـلك قـال "أنت الـلى جـبت اللـ يـا شـاطر?" وش ا

قال
"وال حد غيرى اللى يجيبه"

ـلك شــويّه وبـانـت عـلى وشه ضــحـكه مــيّـته صن ا
وحط إيـــــده فى جـــــيــــبـه طــــلّـع ألف جـــــنــــيـه وقــــال
للـشاطر حـسن "خد دول مكـافأة على شـجاعتك"
شاطـر حـسن قال "وال تـقل اجلـمل مال.. يـساوى
شـــعــــره من شـــعــــر سِتّ احلُــــسْن واجلــــمـــال" سِتّ
احلُـــسْن واقـــفـه تـــتــصـــنّـت ورا الـــبـــاب وصـــدرهــا
بيـعـلى ويهـبط كـما صـدر عصـفـور كان طـاير فى
عـزّ احلـرّ. سـمــعت كالم الـشـاطــر حـسن كـبـر فى
عــيـنــهـا أكــتــر وأكـتــر. واتــهـيــأ لـهــا إن قــلـبــهـا وقف
ســاعــة مـا ســمــعت أبـوهــا بــيـزعق ويــقــول "إمـشى

اخرج بره أحسن أنده لك السيّاف".
شاطر حـسن بصّ للملـك من فوق لتحت وادّى له
ظـهــره ومـشى عـلـى أقل من مـهــله حلـد مـا وصل

العشّه وقعد سرحان بيفكّر.
.. ثـالثه.. شبـابـيك سِتّ احلُسْن فات يـوم.. اتـن

مقفّله.
? يـا ترى شـاطـر حـسن مـحـتار  –يـا تـرى هى فـ
حتـعمل إيه? سِـتّ احلُسْن تـعمل إيه? قـعدت تـنوّح

على حالها..
وايش تعملى يا بنيّه
إيش تعملى يا بنيّه
أميره بنت ملوك
يّه وبيحرموكِ ا

ّا نادانى احلب 
ما سمعتلوش بودانى

قــال له "مـا كــانش الــهـوا عــلى بـال لــو تـقــدر عـلى
النسمه جرّحها يا أبو األشبال!".

اتـملّختْ عـضالت األسد من نـطرتهـا ع الفاضى
مـا حلـقش يـســمع وال يـتـلّــفت وراه شـاطـر حـسن
. األســد يـــتــلــوّى كــان مــخـــاوى رقــبـــته بــالـــدراعــ

وشاطر حسن على أنفاسه.
كل األســـود حَـــمْـــحـــمـت من الـــغـــيظ فـــردوس مـــا

حبّتش تفرح قبل ما يرتاح لها قلب.
شــاطــر حــسن الــلى أصــلب من عــروض الــصــخـر
كـان أمــرن من عـود اخلــرزان: األســد يـقبّ لــفـوق
يقبّ مـعـاه يـغـطس لـتـحت يـغـطس مـعـاه يـتـمايل
ـ شمـال يـشيـل يحط يـحط مـعاه. يـتحـايل 
فــضل يـعـافــر بـالـســاعـات ال قـدر يــنـطـر الــشـاطـر
ــا اتــخــنق من حـــسن وال يــتــخــلّـص من قــبــضــتـه. 

القهر راح زاعق زعقه.
احلمد لله ! دا هنا في أمان يا والد-

هـرة فـردوس دلفت من حتت اجلـبـال اتقـلـقلـت وا
جــلــدهــا لــكـن مــاحلــقــتش تــخـــاف عــلي الــشــاطــر

حسن كان األسد ريّح وسلّم.
نـريّح احـنـا كـمـان يــا والد? واالنـقـول زي الـشـاطـر

حسن ما قال :
احلمد لله أنا الشاطر حسن يا والد 
نزلت وادي األسود وبهمتي يا والد

صبَحَت ملوك الغابات زي النبات ياوالد
اسقي النبات يا جنايني

موّالي أخضر وقلبي دقّته خَضْرا
ومهرتي من سواد الليل وأنا فارس 

هاللها زي الهاللي في تونس اخلضرا
وحافرها ناعم علي بساط العجم فارس 

أنا الي كفّي تكفّي وصنعتي حاضره
وأنا بالعمل والكالم حرب وسالم فارس
مالك سبع هرة عدّيت ا كرّيت علي ا

كما سهم رامي ومَرَامي في عرين السبَْع 
ا ملكته  عفيته رقّ منه الطَبْع 

قال حكمتك يا جنايني
أنا قلت رَضْعت ل من بزّ بِكْريّه
مربوطة بحبالْ مع األشبالْ بكريّه
واللى قطّعها الضَنَى شابت وبكريّه

يا أمّهات األسود باحلُسنى حالبْكُمْ

انقَصّ ظُفرى كما انقصّت مخالبْكُمْ
أنا اللى تلقونى وقت احلرب غالبْكُمْ
تالقونى وقت السالم زى الرضيع ودّاد

األوّلَه أنا من عَزّ الل راضع
التَانْيَه عبّيت حفانى وبالشفا راجع

التَالْتَه فتنا البيبان بنعدّى فى السابع
يا أهل الهوى لوال سِتّ احلُسْن ما طاوع
قلبى األصابع وال عمرى طاوعت خيال
وال كنت خيّال وال شار حسن يا والد

ــا وصل عـنـد الـشـجـرة الـلى رابط شـاطـر حـسن 
فــيـهـا احلــمـارة نــزل من عـلى مــهـرته وبــاسـهـا من
الـهالل األبـيض وطـبطب عـلى خـدّهـا وقـال لـها
وهو بيبص فى عينيها "مع السالمة يا فردوس".
ــهـرة "تـســلم لـفــردوس يـا شــاطـر حـسن". قـالت ا

وبص ما لقاهاش قدامه.
شـــاطــر حـــسن ركـب احلــمـــارة الـــعــرجـــا حلـــد مــا
وصـل اجلـــــنـــــيــــــنه ودخـل عـــــلـى اجلـــــنــــــايـــــنى. راح
اجلـنـايـنى فـازز من مـطـرحه مش مـصـدّق عـيـنـيه

وقال "إيه اللى معاك يا حسن?"
شاطر حسن قال "معاىَ ل لبوه"

قــال اجلـــنــايـــنى "وايش عـــرَفــنـــا يــا بـــطل إنه لــ
لبوه?"

لـكـة ما فـكّـر الـشاطـر حـسن شويه وقـال "تـبـقى ا
تخفّش!"

اجلـناينى خـد اللـ وطار عـلى األوده اللى راقده
لكة دخل جَرْى ال إذنك وال دستور. فيها ا

لك كان قاعـد حاطط إيده على خدّه واحلُكما ا
حــوالـــيه بــيـــواســوه ومش راضـــيــ يــقـــولــوا له إن
لـكة حتـموت بعـد ربع ساعة إن مـا شربتش ل ا
ـه فى سـريـرهـا جـلـد ـلـكــة مـسـكـيـنـة نـا لـبـوه. وا
ــوت بـيــلـعب عــلى وشـهـا. عـلى عــضم.. وصـفـار ا
ويـا عـيــنى عـلــيكِ يـا سِتّ احلُــسْن. الـعــ حـزيـنه
وناحت فى الرمـوش مواويل. والبُق مرّر من كتر

ما شرقْتِ بدموعك فى حضن الليل.
ــلـك رفع وشه الــتـــقى اجلــنــايـــنى واقف قــدامه ا
ومـادد إيـده بـالـلـ مـاحلــقش يـسـأل وال يـطَـقّس
راح خــــاطف الــــلـــ خــــطـف وقـــعــــد عــــلى حــــافّـــة
ــلـــكه وعــان راســهـــا عــلى كفّ الــســريـــر فى ريح ا
. هى إيــده الـــشــمــال وســقـــاهــا بُقّ بــإيـــده الــيــمــ
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سرحي جريدة كل ا

> توفيت فى 2003/8/24 عن  عمر يزيد على  الـــ  90عاما  بإحدى مستشفيات
القاهرة إثر إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية وذلك بعد صراع استمر

رض. شهرين مع ا

غرب العربى  > حصلت على عدة أوسمة من الدول العربية  وقد كرمتها معظم دول ا
غرب وتونس وليبيا تقديرا لدورها الكبير فى إثراء حركة الفن فنانات األوسمة  من ا
التمثيلى فى الوطن العربى .
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واحلدّادين اسمهم شاطر حسن!"
وال حــــــــد شـــــــاف وادى األســـــــود وال حـــــــد شـــــــاف
الـــشـــاطــــر حـــسـن عـــلى مــــهـــرته بــــعـــد مــــا شـــقّـــوا
ــــالك من الــــفـــوارس صــــفّــــ وعــــدّوا الــــسَــــبَع 
ـا الــسـبــعــة أبــواب زرقـوا مـن الـغــبــرا زىّ الــســهم 
. واألرض باإلنس هـمدت والسما باجلنّ وال يرنّ
ع تـفـتّح إالّ عـ الشـمس وال صـوت.. إال دعا

القلقان "يا ريتنا كنا لسه فى امبارح".
هرة زهـزهت بالشاطر هرة ما دريتش بـالهلع ا ا
حـسـن أبـو عــلى شــالت اجلـبــال وحــطّـتــهــا طـلّت
عـلـى الـوادى هـبــطت زىّ الـســيل اتّـاخــرت مـغـاور

هرة هاجت زى بحر الليل. األسود. وعَرَفَت ا
شـــاطــر حـــسن قـــال "الــســـيف الـــلى فى إيـــدى مــا
يـحــبّش الـدم أنـازل أشـدّ من فـيـكم مـلك أو وزيـر
بــبــطـن إيــدى إن فَــرَسْـــنى فَــرَسْــنـى وأن فَــرَسْــته

حتُقّ عليكم كلمتى.
اتـنـحـنح مـلك الغـابـة مـا تـعـرفش كـشّـر واالّ اتّاوب
واالّ ضحك قال "ما بـ الغُربه والـتُربه إال فُجر
بــنى آدم. الــشــرط مــقــبــول! وتــعــالى بــالــسـيـف لـو

حبّيت يا شاطر!".
ــهــرة خــدت جــانب. كل األســود خــدوا جــانـب وا
قـال "صــنـعــتك إيه يــا شـاطــر?" قـال "بــاسـقى ورد
اجلـنـايـن واصـرع سـبـاع الــفال!" فـزّ األسـد طـوله
. لـكن احليـله صنـاعة طـول الشـاطر حـسن مـرّت
بــنى آدم فـى غــمــضــة عـ كــان الــشــاطــر حــسن
ـسافـة والـعَوَاقِب وبـخـطوة ال زادت عـقْله قـاس ا
وال نـقـصت اتـفـادى فـزّة األسـد. هَـيّـفتْ! وراح كل

جسمه طايش فى الهوا.

الـــــساللـم قـــــال "اصـــــحـى يـــــا نـــــا إصــــــحى يـــــا
مـــســـكــ بـــاين عـــلـــيك الـــغــربـه والــبـــهـــدله قــرّب
ســاعــدنى فى رىّ الــورد يــا ولــدى والــلــقــمه الــلى

"! فيها بِرّ تكفى اتن
راح مــعــاه الـــشــاطــر حــسن. دخــلــوا اجلــنــيــنه دلّه
عـلى الـعش اللـى حيـنـام فيه وقـال له روح بـقى يا
ابــنى لـفّ فى اجلــنـــيــنـه واتــفـــرج عــلـــيــهـــا بسّ مــا

تغيبشى.
شـاطـر حـسـن مـشى فى اجلـنــيـنه يـتــفـرج حلـدّ مـا
لك.. سمع ورا ضهره ضحكه وصل حتت قصر ا
ا بص وراه شفته اجنرحت زى سالسل الفـضه و

من العضه ورفّ قلبه كما بيرف جفن الع
كما بيرف جفن الع

ـلك األمــيـرة سِتّ احلُـسْن بــتـلـعب ويّـا أَتَـرنَ بـنت ا
! دادتها والع صابتها وال قدرت حتوش الع

! وال قدرت حتوش الع
واحلُب أعــمـى مــا يـــعــرفـــشى أمـــيــر وغـــفــيـــر. ويــا
أســـعــــد األيـــام الـــلى انــــقـــضت بـــسـالم فى حـــضن

الورد لو كان يدوم السالم.
فــات شــهــر شـــهــرين حَط الــبـــ عــلى الــقــصــر.
ـلـكـة بـتـمـوت يـا أهل الـغـوت والـعـصـر. واحلـكـمـا ا
قالوا شفاهـا من ل لبوه. م اللى يغلب ويحلب
ـلـكه وسِتّ ـلك بـيـنـوح عـلى ا لبـوه فـى عريـنـهـا?! ا

نادى وقال: احلُسْن بتنوح على أمها وزعق ا
عاوزين جدع صبوه يحلب لبوه فى عرينها

وأميرة القصر تبقى عروسته ويزينها
اتلـمّت اخليّـاله والـشجـعان. وقـفوا بـخيـولهم قـبال
ــيـدان مـسـتــنـظـريـن اإلشـارة وتـبـدأ الـقــصـر فى ا
ـنّى نفـسه بالفـوز ويا بخت الـرحله وكل فارس 

م فاز وحاز قلب سِتّ احلُسْن.

ُـلْك بــجالبـيّــة صـيّـاد" ــهـرة "تــبـدّل بـدلــة ا قـالت ا
شـاطر حسن فـتّح عيـنيه وقرا فى كـتاب احلوارى

والقرى.
هرة طارت بالشاطر حسن وا

شــاطــر حــسن فـرحــان بــتــعـبـه مـا بــيــخـلــصش من
عـــجـــبه. مَـــرْوَح عـــلى قـــلـــبـه بــألـف جـــنـــاح واجلــوّ
بــيـشـعــلل عـرق وسالح  –حــديـد فى حــديـد. قـال
"يـا مهـره شطّـينـا لـبعـيد". قـالت "لبـعـيد وشـطيـنا
فى كُــور احلـــدّادين وحــطّــيــنــا لـــو تــفــهم قــصــدى

تقول علينا ما وطينا"
بـ الـسـنـدان والــوتـد شـاطـر حـسن زىّ الـلى من

جديد اتولد.
ـهـرة "تــلـيق طــاقـيـة احلــدّاد عـلى راسك". قـالـت ا
شـاطــر حـسن لـبس طــاقـيـة احلـدّاد عــلى جالبـيّـة

الصيّاد واتوكّل.
بقوّة حدّادين

وصبر الصيّادين
شاطر حسن متّطبّع
هرة ومتربّع فوق ا
والدم فى خده بينْبَع
والدنيا تهون على م
ساك غير الفقرا ا

. قِـــبل مــا ــهـــرة قـــالت "نــده لـى صــاحـب اخلــا ا
افــــارقك يـــــا شــــاطــــر حــــسـن أدى شــــعــــرتــــ من
خُـصْــلـتـى مـا تــعـيــنـهــمش من عـلى بــزّك الـشــمـال
وكل مـا تـعـوزنى إدعــكـهم بـ صـوابـعك تالقـيـنى

قدّامك"
مسك يا ناس اللى يقضى الليل وحدانى!

الفجر شقشـق وفرحت العصافير وجناينى قصر
ــلك رايح عـــلى جـــنــيــنـــته عــتـــر فى جـــسم عــلى ا

قـال الـشـاطـر حــسن "حـاخـد احلـمــاره الـعـرجـا يـا
" قـال لـه "لـ إيه يــا حـسن?! عـمّى واجــيب الـلــ
أنت اجتنّيت يا جـناينى!" قال "ما حد غيرى اللى
حـيــجـيب لــ الـلـبــوه بسّ ادعى لى يــا عـمى" قـال

"بالسالمه يا حسن". 
ركب الـشــاطـر حـسن عـلى احلــمـاره حلـدّ مـا لف
الــــشــــجـــــر وادّارى نــــزل ودعك الـــــشــــعــــرتــــ إال
. فـى غـمــضـة وفـردوس قــبــاله تـمـط له الـشــفــتـ
عــ حـسن اجلــنــايـنى  –حــسن شــاطـر  –حـسن

خيّال  –طاير يجيب ل اللبوه! 
من يا والد?

ــلــكـه. بــيــنه وبــ وادى األســود كــان فى ســـابع 
الـعــمـار ســبع صـحــارى ومـسـوّراه اجلــبـال من كل
جــانب زى احلــرس بــسالح إنْ بــنى آدم الح عــلى
مَـدَد الـشــوف يـسـمّـره اخلــوف ويـسـقط قــلـبه بـ

رجليه.
وال بــــطل مـن األبـــطــــال وال صـــاحـب شـــهــــامه من
الـشطّار قـطع من الغـبرا على الـوادى إال وشهقت
الـغزالن عـلى بـعد ألـف مـيل حـ األسد زمـجر
وح طَقْطَقْت اخلوذه والدرع واتعَجَن الزَرَد ب

بلول. اخملالب زىّ القّش ا
روس اجلبال قـالت "جوّى أحرّ من الصيف وأبرد

من الشتا.
رملى زىّ الـشوك وحـجارتى زىّ الـنار. يـاما بَـلَعِت
ُـــطَـــهَّـــمَه الـــبـــيض والـــزُرق بـــطـــنى من اخلــــيـــول ا
والــبُـــنّـــيّـــة والـــبُـــلْق ومـن عــلـــيـــهـم صــفـــوة اخلـــيـــاله

! وصناديد األ
"وأنتِ يــــــا مـــــهـــــره غــــــطـــــيس عــــــلـــــيـك مـــــيّت واالّ
عـــريس?!" قـــالت "عـــلى قـــورتى هـالل الــفـــراديس
وعـــلى ضــــهـــرى اجلــــنـــايـــنــــيّه وصــــيّـــادين الــــبـــحـــر

مــا بـتــحـبّـه ويـحــبّـهــا ونـفــسه تـتــصـد عن الــقـوت
ـوت وال حـدّ .. يــخسّ حلـد مـا  ويــفـضل يـخسّ

يسمع لنا خبر وال حسّ!"
هسّ..! هسّ..!

ــهــرة فـى االســطــبل واقــفه مـــطــرطــقــة ودانــهــا ا
تسـمع دبيب الـنمـلة الـلى بتـفارق مـكانـها. سـمعت
كالم الـــدادا اســتـــعـــجــبـت. ضــربت حـــافـــرهــا فى
الـــبالط نـــوّر وشـــراره طـــارت صـــحّـت الـــشـــاطــر
حــــسن مـن عـــزّ نــــومه قــــام ومش عــــارف ســـبب
صــــحــــيــــانه مـن بـــدرى رجــــلــــيه عــــلـى االســـطــــبل
وبــــتـــجـــرى  – الــــتـــقى فـــردوس واقــــفه مـــشـــمّـــره
وعـينـيهـا الـواسعـ جنفه مـنوّره خـبّى وشه وبدّه
ـهـرة تــقـول له بـصــوت حـنـيّن يـتــقـهـقــر ورا إال وا

"تعالى ما تخافش يا شاطر حسن!"
قال "يا مهره إنت بتتكلمى?!"

قالت "... وباغنّى!"
آه يا ويل الظالِمِ

يا حَسَن يا اللى مربّينى
يا شفايفه اللى حتبّينى
يا هاللى وضىّ جبينى
م حيبكى عليكم م

آه يا ويل الظا

ما افتكرش أن مُتّ حاداوى
ما افتكرش لقلبى حَدَاوى
غلّبتنى خيانة الغاوى

قلّبتنى شمال و

آه يا ويل الظا

قلبى غير قلبك ما حيشفِى
هات إيديك االتن على كتفى

يا حسن شاطر ويا وِلْفى
يا حسن شاطر وحزين

آه يا ويل الظا

مش بإيديك الزم نشقَى
قلبى قلبك مهما حنلقَى
سْقَى يا ابن يوم وارد ع ا
العكاره بقى لها سن

آه يا ويل الظا

فيها إيه نسبق أيامنا
الطريق مفتوح قدّامنا
حربنا توصّل لسالمنا
والصحارى للبسات

آه يا ويل الظا

شاطر حسن قال "يا مهرة بالد الله يا خلق الله"
ـهــرة زى الــبــراق طــارت تـشـقّ الـريح. واألرض وا
مـاتــمـسّش حــوافـرهـا. والــبالد  بـتــفـرّ من حتــتـهـا
ــهــرة والـشــاطـر كـمــا حَبّ ســبـحـه فى إيـد نــبى. ا
حــــسن كــــمـــا صــــبــــيّه وصــــبى. ســــرقـــوا احلــــجـــاز
كان والزمن رمت بعينها رمى واليمن سرقوا ا
ح حملت شــبك مـنــشـور. والــشـمس زى بــعـيــنه 
ــــقــــشــــور فى مـــــرايه من دم وعــــرق الــــيــــوســــفـى ا

بحرين.
يـرحـمنـا رب كر مـن حُسْن مـا فى الـدنيـا حتى

فى الشقا والفقر!
هـرة وقفت بالـشاطر حسـن ب السمـا والبحر ا
قــالت "لــبــعــيــد وشــطّــيــنـا  –فى قــرى الــصــيــادين
وحــطّــيــنــا  –لــو تــفــهم قــصــدى تــقــول عــلــيــنــا مــا

وطّينا".
ـهــرة قـالت "بص يـا شـاطـر حـسن وحـقّق وحـكّم ا
ـيـزان دول الـلى نــطّـقـوا الـبـحـر زى أنت الـعـقل 
مـا خـلّـيــتـنى أنـطـق. الـعـرق والـزفــاره وعـبل األيـام

على اجلالليب والقلب زى احلليب!"

رجع الشاطر حـسن من رحلة الصيـد والفروسية
وســلم مــهــرته عــلى الــبـوّابــة لــلــســايس. والــعــافـيه
هــابــله يــا والد خَـــدْ ساللم الــقــصــر قــزح فى كل
قـزحـه عـشــر ساللم. عـلـى آخـر دَرَجَه من الــسـلم
كان أبوه مستـنيّه وعلى وشه ابتسامه حلوه وفارد
إيـديه. خـد الــشـاطـر حــسن بـاحلــضن وبـاسه من
قـورته وحـطّ إيده عـلـى كتـفـه واتمـشـى بيـه. نـزلوا
ساللم الـقـصـر دخـلـوا مـن بـاب اجلـنـيـنه قـعـدوا
قــعــده لــيّـنـه بـ زهــور الــفل والــيــاسـمــ شــربـوا
ــلك وجــمــدّ قــلــبه وقــال . اتــشــجّع ا شــراب الــتـــ
لـلـشـاطـر حـسن عـلـى احلـكـايـة ومـا فـيـهـا. قـال له
"أمــــرك يـــابـــا" وضـــحـك الـــشـــاطـــر حـــسـن وقـــلـــبه

حزين.
فــيه مــثل بـيــقـول: الــغـيــره لـو دخــلت قـصــر تـقــلـبه
ـلكة اجلـديدة بعـد شهـرين بدأت تاكـلها زنازين. ا
الـغـيـره من الـشـاطـر حـسن. قـالت "يـا دادا الـوالد

واخد منى قلب الراجل وعقله".
قالت لـها "ما حتـملـيش الهم يـا ست السـتات. أنا
من بــكــره أخــبــز لـك لــوحــ رُقــاق وأنــشّــفــهم فى
رتبة وتـنامى وتتغطّى الشمس وتفرشـيهم حتت ا

باللحاف وتزعقى بالقوى
لك مذعور يجى لك ا

ـرتـبـة من هـنـا تـبـصّـى فى عـيـنـيه وتـتـقـلّــبى فـوق ا
ومن هــــنـــا عـــلــــشـــان الـــرقــــاق يـــطـــقــــطق وكلّ مـــا
يـــطـــقــــطق الــــرقـــاق تـــقــــولى آه يــــا عـــضـــمـى الـــلى
. عـلى جنبك بيتـكسرّ إه يـا عضمى الـلى بيتـكسرّ
اليـمـ آه يـا عـضـمى اللـى بيـتـكـسّـر وعـلى جـنبك
الـشـمـال آه يــا عـضـمى الــلى بـيـتـكــسّـر. يـا حـسـرة
ـلك أن ما كـان يـتحـسَّـر ويجـيب لك احلـكـما من ا
السـند والهـند يـوصفـوا لك الدوا ألـوان. ما فيش

فايده.
اتـقـدم أنـا لـلـمــلك وأقـول له أنـا جـانى هـاتف فى
ـــنـــام مـــا اعــرفـش إن كــان إنـس واالّ جــان ورنّ ا
صــــوتـه فى ودانـى زى الــــطــــبل. قـــــال اصــــحى يــــا
حـــزنــانه عـــلى ســتّـك الــدوا عــنـــدك فى حــوزتك:
قــلـب مــهــره يــنــشـــوى بس مــهــره كـــلــهــا إســود فى

إسود. والهالل أبيض بيضحك ب عينيها.
لك حيلفّ ومـهما يلفّ مش حيالقى غير مهرة ا
الشاطـر حسن وإن كـان بيحـبّك بصـحيح يدبـحها
ويشوى قـلبها وشـاطر حسن يتـقهر عـليها مـنكتر

ِدْوِد ا انفكّت من ع ا
زىّ الريح راحت منطوره

كانت مهره...

من أوّل نظره اللى يشوفها
عروفها حيقول أسَرتني 
ترميها األرض وتلقفها
سحوره زىّ اجلنيّة ا

كانت مهره...

تسبق وال حدّش يسبقها
وال ترضى حلدّ يعرّقها

غير اللى مربّيها وسايقْها

كانت مهره...

ينزل م القصر الصبحيّه
يحضن رقبتها بحنيّه
يعصرها وتتلفت هيّه
عصوره ماكأنّش هىّ ا

كانت مهره...

وعـلى الـهالل األبـيض كان الـشـاطـر حـسن يـبوس
كل مـا يـصـبح عـلـيهـا الـصـبح أوّل مـا يـصْحَى وكل
سّى عـليـها الـليل قـبل ما يـنام لكـن ال الربيع مـا 

بيدوم... وال يدوم السالم!
راحـت أيــام - وجَـتْ أيــام. الـــشـــاطــر حـــسن عـــلى
ــلك مــهـــرته تـــشــيـــله خـــمــيـــله وحتـــطّه خــمـــيــلـه وا
ـا طال قعـاده فى قلب الـقصر بيـرعاه من بعـيد. 
وحـدانى وكل مـرايـه فى الـقـصــر تـردّ له شــيـبـته

طال الكالم بينه وب نفسه.
قال "وال طـير فى الـدنيـا إال وبيـحنّ لولـيف" قال
"يـا حــلـيف الــشـوق ومش حــتــعـيش قــد الـلى أنت
عِــشــتْه ركّك عـلـى الـطــيـر الــلى تــعـجــبك ريــشـته
يـبقى زى الـصـبح لعـينـيك الى كـلّت ويدفى قـلبك

بحق السن اللى ولّت"
ـا يــرجع الــشــاطــر حـسن ـلـك "الـلــيــلــة دى  قــال ا

أجسّ خيمه"

الــدنــيـا اتــخــلـقـت من زمـان يــا والد. ومــ عـارف
كـام ملـك مات وكـام صعـلوك وال بـاقى مـنهم غـير

السيره واحلواديت وكان ياما كان.
إشى فـــارس فـــوارس بـــالـــســـيـــوف والـــنـــبل وإشى

يقارح التيار وقدّ الزبل وإشى زينا.
? طب واحنا م

ما احـنـا الفـوارس واحنـا اللى بـنـقاوح الـتيـار بحق
وحــقــيـق. بــنى آدم أشـــدّ من الـــصــخـــر لــكن قـــلــبه
رقـــيـق. نـــحنّ ونـــدفّـى بـــعض. جنـــتــــمع فى الـــدار
نقـيد الـنار نـتسـلّى بعـد الفـطار نـضحّك ونـبكّى

نحدّت ونحكّى عن الشطار.
ومن الـشـطـار مـافـيش أشـطـر من الـشـاطـر حسن
ــــلـك قـــال ــــا اتــــولــــد أمّـه مــــاتت وأبــــوه ا يــــا والد 
"فــرحـة كــبـيـرة وحــزن كـبــيـر حــبـيـبـى يـا ابـنى إن
كـــنـت مـــا أقـــدرش أعـــوّضـك عن حـــنـــان األم مش
كتيـر أبدًا أعـيش عازب بقـية العـمر دا يامـا قالوا
وعـــــادوا عـن مـــــراة األب. مـن قـــــبل الــــــتـــــاج عـــــلى
راسى الــــكـــلـــمـــة دى حــــلـــقـــة فى ودنـى: كل حـــبّى

البنى".
هــنـــيّــالك يـــا شــاطــر حـــسن كل حبّ الـــوالــد وعــزّ
ــلــوك لــكن أنـت من صــغــر ســنّك لك همّ أكــبــر. ا
مـغرم بـالفروسـية حتبّ الـرَمْح في اخلال الواسع
والـقَـزْح فـوق الـقـنـا والـصـهـلـله فى الـريح جلّ من

أنشاك.
لك قلب زىّ احلمامة صهللت فى الريح
كِبْدَك يا كبد اليتامى باحملبّة جريح

فارس يا شاطر حسن!
هـرته. وكان سـرج الشـاطر حسن وال فـارس إال 
حــيــاته بــالــنــهــار وأحالمه بــالــلــيل عــلى مُــهْــره من
أكــرم اخلـــيل حــوريه زىّ الـــلى كــانت بـــتــرعَى فى
اجلــنّه إســمـهــا فــردوس ســودا سـودا ســواد الــلـيل
ـعـة األبـنـوس غـيـرْ شى فى قـورتـهـا هالل بـتـلـمع 
أبـيض وتُـهْت أنـا يـا أهل الـغـنا واحلـظّ عدّوا لى

محاسنها دى كانت مُهْره.
كانت مهره

مالهاش شهره
إال هالل أبيض ع القوره

كانت مهره كلّها إسود
َرْوِد ِسْك مكحّلها  ا
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سرحي جريدة كل ا

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

> توفيت فى 2003/8/24 عن  عمر يزيد على  الـــ  90عاما  بإحدى مستشفيات
القاهرة إثر إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية وذلك بعد صراع استمر

رض. شهرين مع ا

غرب العربى  > حصلت على عدة أوسمة من الدول العربية  وقد كرمتها معظم دول ا
غرب وتونس وليبيا تقديرا لدورها الكبير فى إثراء حركة الفن فنانات األوسمة  من ا
التمثيلى فى الوطن العربى .
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واحلدّادين اسمهم شاطر حسن!"
وال حــــــــد شـــــــاف وادى األســـــــود وال حـــــــد شـــــــاف
الـــشـــاطــــر حـــسـن عـــلى مــــهـــرته بــــعـــد مــــا شـــقّـــوا
ــــالك من الــــفـــوارس صــــفّــــ وعــــدّوا الــــسَــــبَع 
ـا الــسـبــعــة أبــواب زرقـوا مـن الـغــبــرا زىّ الــســهم 
. واألرض باإلنس هـمدت والسما باجلنّ وال يرنّ
ع تـفـتّح إالّ عـ الشـمس وال صـوت.. إال دعا

القلقان "يا ريتنا كنا لسه فى امبارح".
هرة زهـزهت بالشاطر هرة ما دريتش بـالهلع ا ا
حـسـن أبـو عــلى شــالت اجلـبــال وحــطّـتــهــا طـلّت
عـلـى الـوادى هـبــطت زىّ الـســيل اتّـاخــرت مـغـاور

هرة هاجت زى بحر الليل. األسود. وعَرَفَت ا
شـــاطــر حـــسن قـــال "الــســـيف الـــلى فى إيـــدى مــا
يـحــبّش الـدم أنـازل أشـدّ من فـيـكم مـلك أو وزيـر
بــبــطـن إيــدى إن فَــرَسْـــنى فَــرَسْــنـى وأن فَــرَسْــته

حتُقّ عليكم كلمتى.
اتـنـحـنح مـلك الغـابـة مـا تـعـرفش كـشّـر واالّ اتّاوب
واالّ ضحك قال "ما بـ الغُربه والـتُربه إال فُجر
بــنى آدم. الــشــرط مــقــبــول! وتــعــالى بــالــسـيـف لـو

حبّيت يا شاطر!".
ــهــرة خــدت جــانب. كل األســود خــدوا جــانـب وا
قـال "صــنـعــتك إيه يــا شـاطــر?" قـال "بــاسـقى ورد
اجلـنـايـن واصـرع سـبـاع الــفال!" فـزّ األسـد طـوله
. لـكن احليـله صنـاعة طـول الشـاطر حـسن مـرّت
بــنى آدم فـى غــمــضــة عـ كــان الــشــاطــر حــسن
ـسافـة والـعَوَاقِب وبـخـطوة ال زادت عـقْله قـاس ا
وال نـقـصت اتـفـادى فـزّة األسـد. هَـيّـفتْ! وراح كل

جسمه طايش فى الهوا.

الـــــساللـم قـــــال "اصـــــحـى يـــــا نـــــا إصــــــحى يـــــا
مـــســـكــ بـــاين عـــلـــيك الـــغــربـه والــبـــهـــدله قــرّب
ســاعــدنى فى رىّ الــورد يــا ولــدى والــلــقــمه الــلى

"! فيها بِرّ تكفى اتن
راح مــعــاه الـــشــاطــر حــسن. دخــلــوا اجلــنــيــنه دلّه
عـلى الـعش اللـى حيـنـام فيه وقـال له روح بـقى يا
ابــنى لـفّ فى اجلــنـــيــنـه واتــفـــرج عــلـــيــهـــا بسّ مــا

تغيبشى.
شـاطـر حـسـن مـشى فى اجلـنــيـنه يـتــفـرج حلـدّ مـا
لك.. سمع ورا ضهره ضحكه وصل حتت قصر ا
ا بص وراه شفته اجنرحت زى سالسل الفـضه و

من العضه ورفّ قلبه كما بيرف جفن الع
كما بيرف جفن الع

ـلك األمــيـرة سِتّ احلُـسْن بــتـلـعب ويّـا أَتَـرنَ بـنت ا
! دادتها والع صابتها وال قدرت حتوش الع

! وال قدرت حتوش الع
واحلُب أعــمـى مــا يـــعــرفـــشى أمـــيــر وغـــفــيـــر. ويــا
أســـعــــد األيـــام الـــلى انــــقـــضت بـــسـالم فى حـــضن

الورد لو كان يدوم السالم.
فــات شــهــر شـــهــرين حَط الــبـــ عــلى الــقــصــر.
ـلـكـة بـتـمـوت يـا أهل الـغـوت والـعـصـر. واحلـكـمـا ا
قالوا شفاهـا من ل لبوه. م اللى يغلب ويحلب
ـلـكه وسِتّ ـلك بـيـنـوح عـلى ا لبـوه فـى عريـنـهـا?! ا

نادى وقال: احلُسْن بتنوح على أمها وزعق ا
عاوزين جدع صبوه يحلب لبوه فى عرينها

وأميرة القصر تبقى عروسته ويزينها
اتلـمّت اخليّـاله والـشجـعان. وقـفوا بـخيـولهم قـبال
ــيـدان مـسـتــنـظـريـن اإلشـارة وتـبـدأ الـقــصـر فى ا
ـنّى نفـسه بالفـوز ويا بخت الـرحله وكل فارس 

م فاز وحاز قلب سِتّ احلُسْن.

ُـلْك بــجالبـيّــة صـيّـاد" ــهـرة "تــبـدّل بـدلــة ا قـالت ا
شـاطر حسن فـتّح عيـنيه وقرا فى كـتاب احلوارى

والقرى.
هرة طارت بالشاطر حسن وا

شــاطــر حــسن فـرحــان بــتــعـبـه مـا بــيــخـلــصش من
عـــجـــبه. مَـــرْوَح عـــلى قـــلـــبـه بــألـف جـــنـــاح واجلــوّ
بــيـشـعــلل عـرق وسالح  –حــديـد فى حــديـد. قـال
"يـا مهـره شطّـينـا لـبعـيد". قـالت "لبـعـيد وشـطيـنا
فى كُــور احلـــدّادين وحــطّــيــنــا لـــو تــفــهم قــصــدى

تقول علينا ما وطينا"
بـ الـسـنـدان والــوتـد شـاطـر حـسن زىّ الـلى من

جديد اتولد.
ـهـرة "تــلـيق طــاقـيـة احلــدّاد عـلى راسك". قـالـت ا
شـاطــر حـسن لـبس طــاقـيـة احلـدّاد عــلى جالبـيّـة

الصيّاد واتوكّل.
بقوّة حدّادين

وصبر الصيّادين
شاطر حسن متّطبّع
هرة ومتربّع فوق ا
والدم فى خده بينْبَع
والدنيا تهون على م
ساك غير الفقرا ا

. قِـــبل مــا ــهـــرة قـــالت "نــده لـى صــاحـب اخلــا ا
افــــارقك يـــــا شــــاطــــر حــــسـن أدى شــــعــــرتــــ من
خُـصْــلـتـى مـا تــعـيــنـهــمش من عـلى بــزّك الـشــمـال
وكل مـا تـعـوزنى إدعــكـهم بـ صـوابـعك تالقـيـنى

قدّامك"
مسك يا ناس اللى يقضى الليل وحدانى!

الفجر شقشـق وفرحت العصافير وجناينى قصر
ــلك رايح عـــلى جـــنــيــنـــته عــتـــر فى جـــسم عــلى ا

قـال الـشـاطـر حــسن "حـاخـد احلـمــاره الـعـرجـا يـا
" قـال لـه "لـ إيه يــا حـسن?! عـمّى واجــيب الـلــ
أنت اجتنّيت يا جـناينى!" قال "ما حد غيرى اللى
حـيــجـيب لــ الـلـبــوه بسّ ادعى لى يــا عـمى" قـال

"بالسالمه يا حسن". 
ركب الـشــاطـر حـسن عـلى احلــمـاره حلـدّ مـا لف
الــــشــــجـــــر وادّارى نــــزل ودعك الـــــشــــعــــرتــــ إال
. فـى غـمــضـة وفـردوس قــبــاله تـمـط له الـشــفــتـ
عــ حـسن اجلــنــايـنى  –حــسن شــاطـر  –حـسن

خيّال  –طاير يجيب ل اللبوه! 
من يا والد?

ــلــكـه. بــيــنه وبــ وادى األســود كــان فى ســـابع 
الـعــمـار ســبع صـحــارى ومـسـوّراه اجلــبـال من كل
جــانب زى احلــرس بــسالح إنْ بــنى آدم الح عــلى
مَـدَد الـشــوف يـسـمّـره اخلــوف ويـسـقط قــلـبه بـ

رجليه.
وال بــــطل مـن األبـــطــــال وال صـــاحـب شـــهــــامه من
الـشطّار قـطع من الغـبرا على الـوادى إال وشهقت
الـغزالن عـلى بـعد ألـف مـيل حـ األسد زمـجر
وح طَقْطَقْت اخلوذه والدرع واتعَجَن الزَرَد ب

بلول. اخملالب زىّ القّش ا
روس اجلبال قـالت "جوّى أحرّ من الصيف وأبرد

من الشتا.
رملى زىّ الـشوك وحـجارتى زىّ الـنار. يـاما بَـلَعِت
ُـــطَـــهَّـــمَه الـــبـــيض والـــزُرق بـــطـــنى من اخلــــيـــول ا
والــبُـــنّـــيّـــة والـــبُـــلْق ومـن عــلـــيـــهـم صــفـــوة اخلـــيـــاله

! وصناديد األ
"وأنتِ يــــــا مـــــهـــــره غــــــطـــــيس عــــــلـــــيـك مـــــيّت واالّ
عـــريس?!" قـــالت "عـــلى قـــورتى هـالل الــفـــراديس
وعـــلى ضــــهـــرى اجلــــنـــايـــنــــيّه وصــــيّـــادين الــــبـــحـــر

مــا بـتــحـبّـه ويـحــبّـهــا ونـفــسه تـتــصـد عن الــقـوت
ـوت وال حـدّ .. يــخسّ حلـد مـا  ويــفـضل يـخسّ

يسمع لنا خبر وال حسّ!"
هسّ..! هسّ..!

ــهــرة فـى االســطــبل واقــفه مـــطــرطــقــة ودانــهــا ا
تسـمع دبيب الـنمـلة الـلى بتـفارق مـكانـها. سـمعت
كالم الـــدادا اســتـــعـــجــبـت. ضــربت حـــافـــرهــا فى
الـــبالط نـــوّر وشـــراره طـــارت صـــحّـت الـــشـــاطــر
حــــسن مـن عـــزّ نــــومه قــــام ومش عــــارف ســـبب
صــــحــــيــــانه مـن بـــدرى رجــــلــــيه عــــلـى االســـطــــبل
وبــــتـــجـــرى  – الــــتـــقى فـــردوس واقــــفه مـــشـــمّـــره
وعـينـيهـا الـواسعـ جنفه مـنوّره خـبّى وشه وبدّه
ـهـرة تــقـول له بـصــوت حـنـيّن يـتــقـهـقــر ورا إال وا

"تعالى ما تخافش يا شاطر حسن!"
قال "يا مهره إنت بتتكلمى?!"

قالت "... وباغنّى!"
آه يا ويل الظالِمِ

يا حَسَن يا اللى مربّينى
يا شفايفه اللى حتبّينى
يا هاللى وضىّ جبينى
م حيبكى عليكم م

آه يا ويل الظا

ما افتكرش أن مُتّ حاداوى
ما افتكرش لقلبى حَدَاوى
غلّبتنى خيانة الغاوى

قلّبتنى شمال و

آه يا ويل الظا

قلبى غير قلبك ما حيشفِى
هات إيديك االتن على كتفى

يا حسن شاطر ويا وِلْفى
يا حسن شاطر وحزين

آه يا ويل الظا

مش بإيديك الزم نشقَى
قلبى قلبك مهما حنلقَى
سْقَى يا ابن يوم وارد ع ا
العكاره بقى لها سن

آه يا ويل الظا

فيها إيه نسبق أيامنا
الطريق مفتوح قدّامنا
حربنا توصّل لسالمنا
والصحارى للبسات

آه يا ويل الظا

شاطر حسن قال "يا مهرة بالد الله يا خلق الله"
ـهــرة زى الــبــراق طــارت تـشـقّ الـريح. واألرض وا
مـاتــمـسّش حــوافـرهـا. والــبالد  بـتــفـرّ من حتــتـهـا
ــهــرة والـشــاطـر كـمــا حَبّ ســبـحـه فى إيـد نــبى. ا
حــــسن كــــمـــا صــــبــــيّه وصــــبى. ســــرقـــوا احلــــجـــاز
كان والزمن رمت بعينها رمى واليمن سرقوا ا
ح حملت شــبك مـنــشـور. والــشـمس زى بــعـيــنه 
ــــقــــشــــور فى مـــــرايه من دم وعــــرق الــــيــــوســــفـى ا

بحرين.
يـرحـمنـا رب كر مـن حُسْن مـا فى الـدنيـا حتى

فى الشقا والفقر!
هـرة وقفت بالـشاطر حسـن ب السمـا والبحر ا
قــالت "لــبــعــيــد وشــطّــيــنـا  –فى قــرى الــصــيــادين
وحــطّــيــنــا  –لــو تــفــهم قــصــدى تــقــول عــلــيــنــا مــا

وطّينا".
ـهــرة قـالت "بص يـا شـاطـر حـسن وحـقّق وحـكّم ا
ـيـزان دول الـلى نــطّـقـوا الـبـحـر زى أنت الـعـقل 
مـا خـلّـيــتـنى أنـطـق. الـعـرق والـزفــاره وعـبل األيـام

على اجلالليب والقلب زى احلليب!"

رجع الشاطر حـسن من رحلة الصيـد والفروسية
وســلم مــهــرته عــلى الــبـوّابــة لــلــســايس. والــعــافـيه
هــابــله يــا والد خَـــدْ ساللم الــقــصــر قــزح فى كل
قـزحـه عـشــر ساللم. عـلـى آخـر دَرَجَه من الــسـلم
كان أبوه مستـنيّه وعلى وشه ابتسامه حلوه وفارد
إيـديه. خـد الــشـاطـر حــسن بـاحلــضن وبـاسه من
قـورته وحـطّ إيده عـلـى كتـفـه واتمـشـى بيـه. نـزلوا
ساللم الـقـصـر دخـلـوا مـن بـاب اجلـنـيـنه قـعـدوا
قــعــده لــيّـنـه بـ زهــور الــفل والــيــاسـمــ شــربـوا
ــلك وجــمــدّ قــلــبه وقــال . اتــشــجّع ا شــراب الــتـــ
لـلـشـاطـر حـسن عـلـى احلـكـايـة ومـا فـيـهـا. قـال له
"أمــــرك يـــابـــا" وضـــحـك الـــشـــاطـــر حـــسـن وقـــلـــبه

حزين.
فــيه مــثل بـيــقـول: الــغـيــره لـو دخــلت قـصــر تـقــلـبه
ـلكة اجلـديدة بعـد شهـرين بدأت تاكـلها زنازين. ا
الـغـيـره من الـشـاطـر حـسن. قـالت "يـا دادا الـوالد

واخد منى قلب الراجل وعقله".
قالت لـها "ما حتـملـيش الهم يـا ست السـتات. أنا
من بــكــره أخــبــز لـك لــوحــ رُقــاق وأنــشّــفــهم فى
رتبة وتـنامى وتتغطّى الشمس وتفرشـيهم حتت ا

باللحاف وتزعقى بالقوى
لك مذعور يجى لك ا

ـرتـبـة من هـنـا تـبـصّـى فى عـيـنـيه وتـتـقـلّــبى فـوق ا
ومن هــــنـــا عـــلــــشـــان الـــرقــــاق يـــطـــقــــطق وكلّ مـــا
يـــطـــقــــطق الــــرقـــاق تـــقــــولى آه يــــا عـــضـــمـى الـــلى
. عـلى جنبك بيتـكسرّ إه يـا عضمى الـلى بيتـكسرّ
اليـمـ آه يـا عـضـمى اللـى بيـتـكـسّـر وعـلى جـنبك
الـشـمـال آه يــا عـضـمى الــلى بـيـتـكــسّـر. يـا حـسـرة
ـلك أن ما كـان يـتحـسَّـر ويجـيب لك احلـكـما من ا
السـند والهـند يـوصفـوا لك الدوا ألـوان. ما فيش

فايده.
اتـقـدم أنـا لـلـمــلك وأقـول له أنـا جـانى هـاتف فى
ـــنـــام مـــا اعــرفـش إن كــان إنـس واالّ جــان ورنّ ا
صــــوتـه فى ودانـى زى الــــطــــبل. قـــــال اصــــحى يــــا
حـــزنــانه عـــلى ســتّـك الــدوا عــنـــدك فى حــوزتك:
قــلـب مــهــره يــنــشـــوى بس مــهــره كـــلــهــا إســود فى

إسود. والهالل أبيض بيضحك ب عينيها.
لك حيلفّ ومـهما يلفّ مش حيالقى غير مهرة ا
الشاطـر حسن وإن كـان بيحـبّك بصـحيح يدبـحها
ويشوى قـلبها وشـاطر حسن يتـقهر عـليها مـنكتر

ِدْوِد ا انفكّت من ع ا
زىّ الريح راحت منطوره

كانت مهره...

من أوّل نظره اللى يشوفها
عروفها حيقول أسَرتني 
ترميها األرض وتلقفها
سحوره زىّ اجلنيّة ا

كانت مهره...

تسبق وال حدّش يسبقها
وال ترضى حلدّ يعرّقها

غير اللى مربّيها وسايقْها

كانت مهره...

ينزل م القصر الصبحيّه
يحضن رقبتها بحنيّه
يعصرها وتتلفت هيّه
عصوره ماكأنّش هىّ ا

كانت مهره...

وعـلى الـهالل األبـيض كان الـشـاطـر حـسن يـبوس
كل مـا يـصـبح عـلـيهـا الـصـبح أوّل مـا يـصْحَى وكل
سّى عـليـها الـليل قـبل ما يـنام لكـن ال الربيع مـا 

بيدوم... وال يدوم السالم!
راحـت أيــام - وجَـتْ أيــام. الـــشـــاطــر حـــسن عـــلى
ــلك مــهـــرته تـــشــيـــله خـــمــيـــله وحتـــطّه خــمـــيــلـه وا
ـا طال قعـاده فى قلب الـقصر بيـرعاه من بعـيد. 
وحـدانى وكل مـرايـه فى الـقـصــر تـردّ له شــيـبـته

طال الكالم بينه وب نفسه.
قال "وال طـير فى الـدنيـا إال وبيـحنّ لولـيف" قال
"يـا حــلـيف الــشـوق ومش حــتــعـيش قــد الـلى أنت
عِــشــتْه ركّك عـلـى الـطــيـر الــلى تــعـجــبك ريــشـته
يـبقى زى الـصـبح لعـينـيك الى كـلّت ويدفى قـلبك

بحق السن اللى ولّت"
ـا يــرجع الــشــاطــر حـسن ـلـك "الـلــيــلــة دى  قــال ا

أجسّ خيمه"

الــدنــيـا اتــخــلـقـت من زمـان يــا والد. ومــ عـارف
كـام ملـك مات وكـام صعـلوك وال بـاقى مـنهم غـير

السيره واحلواديت وكان ياما كان.
إشى فـــارس فـــوارس بـــالـــســـيـــوف والـــنـــبل وإشى

يقارح التيار وقدّ الزبل وإشى زينا.
? طب واحنا م

ما احـنـا الفـوارس واحنـا اللى بـنـقاوح الـتيـار بحق
وحــقــيـق. بــنى آدم أشـــدّ من الـــصــخـــر لــكن قـــلــبه
رقـــيـق. نـــحنّ ونـــدفّـى بـــعض. جنـــتــــمع فى الـــدار
نقـيد الـنار نـتسـلّى بعـد الفـطار نـضحّك ونـبكّى

نحدّت ونحكّى عن الشطار.
ومن الـشـطـار مـافـيش أشـطـر من الـشـاطـر حسن
ــــلـك قـــال ــــا اتــــولــــد أمّـه مــــاتت وأبــــوه ا يــــا والد 
"فــرحـة كــبـيـرة وحــزن كـبــيـر حــبـيـبـى يـا ابـنى إن
كـــنـت مـــا أقـــدرش أعـــوّضـك عن حـــنـــان األم مش
كتيـر أبدًا أعـيش عازب بقـية العـمر دا يامـا قالوا
وعـــــادوا عـن مـــــراة األب. مـن قـــــبل الــــــتـــــاج عـــــلى
راسى الــــكـــلـــمـــة دى حــــلـــقـــة فى ودنـى: كل حـــبّى

البنى".
هــنـــيّــالك يـــا شــاطــر حـــسن كل حبّ الـــوالــد وعــزّ
ــلــوك لــكن أنـت من صــغــر ســنّك لك همّ أكــبــر. ا
مـغرم بـالفروسـية حتبّ الـرَمْح في اخلال الواسع
والـقَـزْح فـوق الـقـنـا والـصـهـلـله فى الـريح جلّ من

أنشاك.
لك قلب زىّ احلمامة صهللت فى الريح
كِبْدَك يا كبد اليتامى باحملبّة جريح

فارس يا شاطر حسن!
هـرته. وكان سـرج الشـاطر حسن وال فـارس إال 
حــيــاته بــالــنــهــار وأحالمه بــالــلــيل عــلى مُــهْــره من
أكــرم اخلـــيل حــوريه زىّ الـــلى كــانت بـــتــرعَى فى
اجلــنّه إســمـهــا فــردوس ســودا سـودا ســواد الــلـيل
ـعـة األبـنـوس غـيـرْ شى فى قـورتـهـا هالل بـتـلـمع 
أبـيض وتُـهْت أنـا يـا أهل الـغـنا واحلـظّ عدّوا لى

محاسنها دى كانت مُهْره.
كانت مهره

مالهاش شهره
إال هالل أبيض ع القوره

كانت مهره كلّها إسود
َرْوِد ِسْك مكحّلها  ا
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سرحي جريدة كل ا

> حصلت على وسام االستحقاق من الدرجة األولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
ورفضت فى سنواتها األخيرة فكرة االعتزال رغم حادث السيارة الذى تعرضت له وأصابها

بكسور فى ساقها .
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ـفـارق الــذى كـتـبه تــسـتــعـيـد «مــسـرحـنــا» هـذا الـنـص ا
ـصـريـة أولـهـمـا الـشـاعـر اثـنـان مـن رواد شـعـر الـعـامـيـة ا
ــثل أهم الــكــبــيــر فـؤاد حــداد «والــد الــشــعــراء» الـذى 
جتــارب شــعــر الــعــامــيــة حـيـث كــان ديـوانـه «أحـرار وراء
فارقـة ألنظمة القضـبان» بداية الـفتوحـات الشعريـة ا
ــعـاته الــشـعــريـة فى الــزجل الـســائـدة لــيـواصل بــعـده 
دواوين «ح نبـنى السـد» - قال الـتاريخ أنـا شعـرى أسود -
سحراتـى - كلمة مـصر - احلمل الفـلسطيـنى وغيرها ا
وقد كـتب مسـرحيـته التى تـتقـطر بـالشـعر بـاالشتراك
مـع الـشـاعــر الـكـبــيـر مــتـولى عـبــد الـلــطـيف عـام 1985
لـتـعـلن عـن اسـتـعـادة شـخـصـيـة «الـشـاطـر حـسن» حـيث
يغـوصان فى احلكـاية الـشعبـية أمـا شاعرنـا الثـانى فهو
مـتولى عـبد الـلـطيف الـذى قارب عـمـره على الـثمـان

وقــد اعـــتــقـل هــو وفـــؤاد حــداد فـى زنــزانـــة واحــدة فى
مــعــتــقـل الــواحــات لــيــنــتــجـــا هــذا الــنص الــثــرى الــذى
ـا فـيه من فـائـدة لـلـمـسـرحـي تـسـتـعـيـده «مـسـرحنـا» 
ــا يـــتــضــمن مـن مــفــارقـــات وغــوص فى قــلب والــقــراء 

. الشعر والدراما معاً

سرحي جريدة كل ا

> تقديرًا للمكانة الرفيعة التى احتلتها وللدور الذى لعبته فى إثراء الوجدان
سرحى والتلفزيونى والسينمائى فقد  صرى والعربى عبر تاريخ من األداء ا ا

جلس الشورى. تعينها عضوًا  

18
ساعة ما ناح القمْرى 
لقيت دموعى بتجرى
زى العيال على حِجْرى

زى اليتامى وأمُهم فى عينيّه
وايش تعملى يا بنيّه..

يا عينى مهما جابوا لى
من احلرير واللولى
وعمّروا دواليبى

يا عينى إرمى وسيبى
ما أحبّش االّ حبيبى

وكفايه ليله من الليالى اجلايه
وايش تعملى يا بنيه..

ليه الليالى بتقْسَى
فاضل لنا إيه لسَّه
دا العمر ورده بِتِنْدَى
وف أنا وف إنتَ

يا ابن اجلناين إمتى
يحوينى عشّك واخدمك بإيديه

وايش تعملى يا بنيه..

ـلك ســمع غــنــوة سِتّ احلُــسْن والـدنــيــا اسـودّت ا
فى عـيـنـيه قـال "الـفــاجـره" وراح مـنـطـور من عـلى
الـكـرسى زى مـا يـكـون لـسـعـته عـقـربـة راح لِـسِتّ
احلُـسْن الـتـقــاهـا قـاعـده حـزنـانـه والـدمـوع بِـتـسحّ
من عـيــنـيــهــا شـخط فــيــهـا بــعِـلْــو حــسّه وقـال لــهـا
"بتـعـيـطى عـشـان حـتـة ولـد جـنـاينـى. ال انتِ بـنتى
وال أعــــرفـك أول مـــا يــــطــــلـع الـــنــــهــــار تــــنــــزلى له
بـالــهـدوم الــلى عـلــيك ومــا تـورّنــيش وشّك تـانى..

اللى مشتاق للميّه ينزل لها الواطى.."
شــاطــر حـسن مــا صــدّق أنّ الـنــهــار طـلـع قـام من
نـومه مـسـرور الـفـؤاد كَـنَس الـعـشّه ورشّـهـا.. وخَد
احلـصـيرة الـلى بيـنـام علـيهـا نفـضـها فى الـشمس
ـــيّه ومـــسـك الـــقـــله جـالهـــا بـــاحلـــجــــر وحطّ ع ا
نــقــطـة مــا ورد ونــقـطــة زهــر وفـلَــيَّه وســد خـروم
احلــيـطـه بـطــيــنه بــلــيــز واتــشــطّف عــلى حــنــفــيـة
اجلنـيـنه وقَطَـف صحـبة ورد وحـطّـها عـلى الـقله

فى الشباك.
.. وسِتّ احلُـسْـن داخـله. تــبـارك اخلالّق شــويـتــ
الـعـظيم. الـعيـن عـينـ بـقر والـوش فلـقة قـمر
ومــا شــيه تــتـخَــدَّع وفــيــهــا من الــبــطّه وفــيـهــا من
الــغـــزال مُــنْــعِـــمه لــلـــعــ قــالـت بــصــوت يـــخــجل

اليكه "صباح اخلير يا أعز طير يا حسن". ا
قـــال الــــطـــيـــر "صــــبـــاح احلــــسن يـــا سِـتّ احلُـــسْن
واجلـــمـــال "وكـــان الـــطـــيـــر فـــارش جالبـــيـــته عـــلى
احلــصـــيــره قــامت قــاعــده وكــان الــطــيــر مــراعى
لألدب خلّى بـينه وبيـنهـا شبرين وقَـعَد. واتـهيأ له
إنّ ودانه طِـولت هـىَ وإيـديه. ومش عـارف يــتـكـلم

يقول إيه واالّ إيه!
سِتّ احلُسْن بتدحـرج عينها فى العشه حملت فى
.. قــامت وإيــدهــا عــلى الــركن هــدمــتــ وســـخــ
ا شـمّرت األكمام فجّ من حتت باطها الطشت. و

. ريحة الياسم
شـاطـر حـسـن خـرج اجلـنـيــنه وقـعـد يــسـقى الـورد
حلـد الشـمس مـا غـابت وتـاهت الـدنـيـا فى بطن

الليل.
ويـا رب دى حـكـمـتك.. نـاس تـكـره الـلـيل وتـخـشى
دخـلــته. ونــاس مـا بــتــصـدق يــخشّ الــلــيل ويـرخى

ظلمته.
نـــام الـــشــاطـــر حـــسن فى ريح سِـتّ احلُــسْـن بــكل
أدب. سِـتّ احلُــــسْـن تــــنـــــاوشه وتـــــنــــاغـــــشه. وهــــو

كمشان حتت اللحاف ال يحوش وال ينوش.
أول لـيلـة نام الـشـاطر حـسن بكل أدب. تـانى ليـلة
نـام الـشــاطـر حــسن بـكل أدب. تــالت لـيــلـة.. بـكل

أدب!
وفـضـلت األيـام تـروح وتـيـجى وفـضـلت احلـصـيرة

على حالها.
وفـى لـيــلــة من ذات الــلــيــالى بــعــد مــا كــنّت طــيـور
ـلـم كـاسـاته ـغــربـيـة والــرمـلــة سـقـعـت والـورد  ا
قـعـد اخلــيـال يـرقص عــلى احلـيـطــة زى الـعـيـال 

شــربت من هــنــا.. والـــدم جــرى فى خــدودهــا من
ه قاعده هنا. وبُـقّ. فى بُقّ.. فى بُقّ... كانت قـا

فى سريرها والدم فى خدودها عصير رمّان.
القصر هاص وزاط. وحلّت الفرحة مكان احلزن
والضحك بعـد العياط. وال حدّ زاط وال حدّ فرح

قدّ سِتّ احلُسْن!.. أمال!.
حبيبها جاب الشفا تسلم لها إيده

والكَرْم طاب يا حسن أفرط عناقيده
ــــلـك قــــال راحت الـــــسَــــكْـــــره.. وجـت الــــفَـــــكْـــــره. ا
لـلجـنـاينى "إنـده لـنا الـفـارس اللى حـيـبقى نـسـيبى
ووارث تــــاجى وحــــبــــيــــبـى" نــــده اجلــــنــــايــــنى عــــلى
الـشاطر حـسن دخل بانت احلـيره والـدهشه على
ـلك قـال "أنت الـلى جـبت اللـ يـا شـاطر?" وش ا

قال
"وال حد غيرى اللى يجيبه"

ـلك شــويّه وبـانـت عـلى وشه ضــحـكه مــيّـته صن ا
وحط إيـــــده فى جـــــيــــبـه طــــلّـع ألف جـــــنــــيـه وقــــال
للـشاطر حـسن "خد دول مكـافأة على شـجاعتك"
شاطـر حـسن قال "وال تـقل اجلـمل مال.. يـساوى
شـــعــــره من شـــعــــر سِتّ احلُــــسْن واجلــــمـــال" سِتّ
احلُـــسْن واقـــفـه تـــتــصـــنّـت ورا الـــبـــاب وصـــدرهــا
بيـعـلى ويهـبط كـما صـدر عصـفـور كان طـاير فى
عـزّ احلـرّ. سـمــعت كالم الـشـاطــر حـسن كـبـر فى
عــيـنــهـا أكــتــر وأكـتــر. واتــهـيــأ لـهــا إن قــلـبــهـا وقف
ســاعــة مـا ســمــعت أبـوهــا بــيـزعق ويــقــول "إمـشى

اخرج بره أحسن أنده لك السيّاف".
شاطر حـسن بصّ للملـك من فوق لتحت وادّى له
ظـهــره ومـشى عـلـى أقل من مـهــله حلـد مـا وصل

العشّه وقعد سرحان بيفكّر.
.. ثـالثه.. شبـابـيك سِتّ احلُسْن فات يـوم.. اتـن

مقفّله.
? يـا ترى شـاطـر حـسن مـحـتار  –يـا تـرى هى فـ
حتـعمل إيه? سِـتّ احلُسْن تـعمل إيه? قـعدت تـنوّح

على حالها..
وايش تعملى يا بنيّه
إيش تعملى يا بنيّه
أميره بنت ملوك
يّه وبيحرموكِ ا

ّا نادانى احلب 
ما سمعتلوش بودانى

قــال له "مـا كــانش الــهـوا عــلى بـال لــو تـقــدر عـلى
النسمه جرّحها يا أبو األشبال!".

اتـملّختْ عـضالت األسد من نـطرتهـا ع الفاضى
مـا حلـقش يـســمع وال يـتـلّــفت وراه شـاطـر حـسن
. األســد يـــتــلــوّى كــان مــخـــاوى رقــبـــته بــالـــدراعــ

وشاطر حسن على أنفاسه.
كل األســـود حَـــمْـــحـــمـت من الـــغـــيظ فـــردوس مـــا

حبّتش تفرح قبل ما يرتاح لها قلب.
شــاطــر حــسن الــلى أصــلب من عــروض الــصــخـر
كـان أمــرن من عـود اخلــرزان: األســد يـقبّ لــفـوق
يقبّ مـعـاه يـغـطس لـتـحت يـغـطس مـعـاه يـتـمايل
ـ شمـال يـشيـل يحط يـحط مـعاه. يـتحـايل 
فــضل يـعـافــر بـالـســاعـات ال قـدر يــنـطـر الــشـاطـر
ــا اتــخــنق من حـــسن وال يــتــخــلّـص من قــبــضــتـه. 

القهر راح زاعق زعقه.
احلمد لله ! دا هنا في أمان يا والد-

هـرة فـردوس دلفت من حتت اجلـبـال اتقـلـقلـت وا
جــلــدهــا لــكـن مــاحلــقــتش تــخـــاف عــلي الــشــاطــر

حسن كان األسد ريّح وسلّم.
نـريّح احـنـا كـمـان يــا والد? واالنـقـول زي الـشـاطـر

حسن ما قال :
احلمد لله أنا الشاطر حسن يا والد 
نزلت وادي األسود وبهمتي يا والد

صبَحَت ملوك الغابات زي النبات ياوالد
اسقي النبات يا جنايني

موّالي أخضر وقلبي دقّته خَضْرا
ومهرتي من سواد الليل وأنا فارس 

هاللها زي الهاللي في تونس اخلضرا
وحافرها ناعم علي بساط العجم فارس 

أنا الي كفّي تكفّي وصنعتي حاضره
وأنا بالعمل والكالم حرب وسالم فارس
مالك سبع هرة عدّيت ا كرّيت علي ا

كما سهم رامي ومَرَامي في عرين السبَْع 
ا ملكته  عفيته رقّ منه الطَبْع 

قال حكمتك يا جنايني
أنا قلت رَضْعت ل من بزّ بِكْريّه
مربوطة بحبالْ مع األشبالْ بكريّه
واللى قطّعها الضَنَى شابت وبكريّه

يا أمّهات األسود باحلُسنى حالبْكُمْ

انقَصّ ظُفرى كما انقصّت مخالبْكُمْ
أنا اللى تلقونى وقت احلرب غالبْكُمْ
تالقونى وقت السالم زى الرضيع ودّاد

األوّلَه أنا من عَزّ الل راضع
التَانْيَه عبّيت حفانى وبالشفا راجع

التَالْتَه فتنا البيبان بنعدّى فى السابع
يا أهل الهوى لوال سِتّ احلُسْن ما طاوع
قلبى األصابع وال عمرى طاوعت خيال
وال كنت خيّال وال شار حسن يا والد

ــا وصل عـنـد الـشـجـرة الـلى رابط شـاطـر حـسن 
فــيـهـا احلــمـارة نــزل من عـلى مــهـرته وبــاسـهـا من
الـهالل األبـيض وطـبطب عـلى خـدّهـا وقـال لـها
وهو بيبص فى عينيها "مع السالمة يا فردوس".
ــهـرة "تـســلم لـفــردوس يـا شــاطـر حـسن". قـالت ا

وبص ما لقاهاش قدامه.
شـــاطــر حـــسن ركـب احلــمـــارة الـــعــرجـــا حلـــد مــا
وصـل اجلـــــنـــــيــــــنه ودخـل عـــــلـى اجلـــــنــــــايـــــنى. راح
اجلـنـايـنى فـازز من مـطـرحه مش مـصـدّق عـيـنـيه

وقال "إيه اللى معاك يا حسن?"
شاطر حسن قال "معاىَ ل لبوه"

قــال اجلـــنــايـــنى "وايش عـــرَفــنـــا يــا بـــطل إنه لــ
لبوه?"

لـكـة ما فـكّـر الـشاطـر حـسن شويه وقـال "تـبـقى ا
تخفّش!"

اجلـناينى خـد اللـ وطار عـلى األوده اللى راقده
لكة دخل جَرْى ال إذنك وال دستور. فيها ا

لك كان قاعـد حاطط إيده على خدّه واحلُكما ا
حــوالـــيه بــيـــواســوه ومش راضـــيــ يــقـــولــوا له إن
لـكة حتـموت بعـد ربع ساعة إن مـا شربتش ل ا
ـه فى سـريـرهـا جـلـد ـلـكــة مـسـكـيـنـة نـا لـبـوه. وا
ــوت بـيــلـعب عــلى وشـهـا. عـلى عــضم.. وصـفـار ا
ويـا عـيــنى عـلــيكِ يـا سِتّ احلُــسْن. الـعــ حـزيـنه
وناحت فى الرمـوش مواويل. والبُق مرّر من كتر

ما شرقْتِ بدموعك فى حضن الليل.
ــلـك رفع وشه الــتـــقى اجلــنــايـــنى واقف قــدامه ا
ومـادد إيـده بـالـلـ مـاحلــقش يـسـأل وال يـطَـقّس
راح خــــاطف الــــلـــ خــــطـف وقـــعــــد عــــلى حــــافّـــة
ــلـــكه وعــان راســهـــا عــلى كفّ الــســريـــر فى ريح ا
. هى إيــده الـــشــمــال وســقـــاهــا بُقّ بــإيـــده الــيــمــ
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سرحي جريدة كل ا

ستة عروض مسرحية
للطفل تقدمها فرق
الهيئة العامة لقصور
الثقافة على مسرح
الطفل  بالقلعة خالل
النصف الثانى من
رمضان
العروض هى"الولد
م األقوى الكسالن" 
الفأرة واألسد معنى
الوطن يوم تعلب هيا
بنا
البرنامج يتضمن أيضاً
عروضاً للكورال
واإلنشاد الدينى
تقدمها فرق أطفال
السالم بهتيم اجليزة
اإلسماعلية الريحانى.

> اشتركت فى كل األعمال السينمائية التى أخرجها يوسف وهبى وكانت فى نفس
سرحية ويرجع ذلك إلى اقتناع يوسف وهبى مثلة األولى فى فرقته ا الوقت ا
وهبتها باإلضافة إلى التزامها الكامل وانضباطها أثناء التصوير أو البروفات
سرحية . ا

14

7من سبتمبر 2009  العدد 113

ájGôŸG É¡«a Éeh É«fódGáÑ£°üŸG ÖàµdG Qƒ°SôjhÉ°ûeπ«°SGôe  ájó©ŸG á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc á«éMô°ùe Úd ¿hCG ÉæMô°ùe  äÉbO 3

z..¿B’G ¿hOƒ©j AGó¡°ûdG{

ـــرة األولى خـــاصـــة مع تـــكـــرارهـــا فـــهى فى ا
ــفـاجــأة ظـهــور الــشـهــداء من جــديـد مـهــدت 
فـنــفـهم أنـهم اسـتـطـاعــوا الـهـرب لـكن تـكـرار
األمـر ال يــجـعل مــنه مـفــاجـأة لــذا لـزم عــلـيه
الــتـنـويع يــضـاف إلى ذلك اســتـخـدام اخملـرج
لإلظـالم كحل إخـراجى لالنـتـقال من مـشـهد
ـــنـــظـــر فـــمن جـــهـــة إلى مـــشـــهـــد وبـــتـــغـــيـــر ا
يـتـعـارض اإلظالم مـع األسـلـوب الـذى اعـتـمد
عــلــيه اخملــرج مـنــذ الــبــدايـة وكــســره لإليــهـام
وإمــكــانـيــة كــشف الــلــعـبــة ومن جــهــة أخـرى
ـطارد أضـرت بإيـقاع الـعمل وتـدفقه وفـكرة ا

ة وديناميكيتها.
يــــهـــــتم الــــعــــرض فـى مــــجــــمــــلـه بــــالــــرســــالــــة
واالنـشــغـال بـالـرسـالــة أدى إلى إغـفـال بـعض
ـهــمـة فـالــعـرض قـدم لــنـا أبـنـاء الـتـفــاصـيل ا
! وهو مستحيل الشهداء باعتـبارهم مراهق
ر علـيها هذا عـمليـاً فحرب أكـتوبر 1973 
الـعام 2009 سـتة وثالثـون عـاما وهـو األمر
الذى يـدخل هؤالء األبـناء فى مرحـلة عـمرية
أكــبـر واجملــتــمع كـامـالً فى مـرحــلــة مـتــطـورة
عن تلك التى يتحدث عنها النص فمضمون
النص يالئـم فتـرة نهايـة السـبعـينـيات ومـطلع
الـثمـانـيـنيـات فـتـكون مـنـطـقيـة دخـول أطـفال
راهـقـة العـمـرية واعـتـبار الشـهـداء مرحـلـة ا
مـوجــة األمـركـة شــيـئـاً جــديـداً والـهــمـبـورجـر

بدعة عجيبة صادمة.
الــتــزام اخملــرج بـــحــرفــيــة أفـــكــار الــنص أخل
ضـمون وأعـادنا إلى ـصداقـية الـرسالـة وا
مـرحـلـة زمنـيـة جتـاوزها اجملـتـمع - ال يـجدى
ــــوبـــايـل جلـــعل الــــرؤيـــة مـــعــــهـــا اســــتــــخـــدام ا
مــعــاصــرة - فــالــزمن قـــد مــر ومــيــاه كــثــيــرة
جرت فى النهر ودخلنا فى مرحلة أخرى لها
قـــضــايــاهــا اخملـــتــلــفــة عن صـــدمــة الــتــحــول

مرحلة قد تكون أفضل أو أسوأ.

عبد احلميد منصور

نــبـــرة الــتـــحــســـر عــلـى تــغـــيــر أحـــوال الــوطن
ليـست هى النبـرة الغالـبة وحدهـا على دراما
ـسـرحى «اجليل أبـو زلومـة» لفـرقة الـعرض ا
قصـر ثـقافـة ميت غـمـر - قدمـته الفـرقة فى
ــهـــرجــان اخلــامس والـــثالثــ لــفــرق خــتــام ا
الــقــومــيــات خـــارج الــتــســابق تــألــيف: رجب
ســلــيم إخــراج: عــلى ســرحــان بل إن هــنـاك
نبرة أخرى نبـرة مضادة إيجابية توازيها فى
الــــقـــوة وهــــو نـــقـــد هــــذا الـــتــــغـــيــــر والـــدعـــوة
السـتعادة قيـمنا اخلاصـة ومن التحام هذين
ـــوجب والـــســـالب) تـــشـــكل روح الـــطـــرفـــ (ا

العرض.
فــكــرة الـــدرامــا فــكــرة فــانـــتــازيــة حتــكى عن
أربــعــة شــهــداء من حــرب أكــتــوبــر «ثالثــة من
ـقــاومـة الــشـعــبـيــة والـرابع من جــنـود رجــال ا
ـصـرى» مـرسـومـون مـعـاً فى لـوحة اجلـيش ا
ــصــرى يــتم واحــدة جتــسـد كــفــاح الــشــعب ا
تـرميـم هذه الـلـوحـة فى «أمـريكـا» عـلى نـفـقة
ـــرشح لــعـــضــويــة رجل األعـــمــال الــفـــاســد وا
مـجـلس الشـعب «أبـو كـبيـر» وفى االحـتفـالـية
اخلاصة بإزاحة الـستار عن هذه اللوحة بعد
عـــودتــهـــا يــفــاجـــأ اجلــمـــيع بــأن الـــلــوحــة بال
رسـومــات لـقـد غـامـدهـا الــشـهـداد وتـركـوهـا
بــيـضـاء خــاويـة لـيــنـطــلق الـشـهــداء إلى عـالم
الـواقع ومن تـنـقلـهم فـيه وجـدلهـم معه تـتـكون

تتالية. لوحات العرض ا
ـســرحى لـلـعـرض لـيـضم إلى امـتـد الـفـضـاء ا
ــســـرح صــالــة اجلـــمــهــور إذ جــوار خــشـــبــة ا
جلــاء اخملـــرج (عـــلى ســـرحــان) فـى عــدد من
ـــثــلـــيه وخـــروجــهم ـــشــاهـــد فى حتـــريك  ا
ـــــســــرح إلى ودخـــــولــــهـم من وإلى خـــــشــــبــــة ا
الــصـــالــة الـــتى وضع فــيـــهــا أيـــضــا عــدداً من
الالفـتــات االنــتـخــابـيــة لــلـمــرشح «أبــو كـبــيـر»

سواء للدعاية أو التأييد.
فــكـــرة جــيــدة هــدفـــهــا تــعــايـش اجلــمــهــور مع
الـــــــعــــــرض ووضـــــــعـــــــهـم فى قـــــــلـب األحــــــداث
ــســرحـــيــة نــفس ومــشـــاركــة الــشـــخــصــيـــات ا
الــواقع الــذى هــو واقـع مــشــتــرك. اســتــخـدم
كــــذلك اخملـــــرج وســــيــــلــــة إيـــــضــــاح «فــــيــــديــــو
بـروجكـتور» لـعـرض مقـاطع حقـيقـية مـسجـلة
واكب الشعبـية احلاشدة لتشييع نعوش من ا
شهداء حرب أكتوبر باألبيض واألسود يليها
عـرض لصـور الشـهداء األربـعة أبـطال الـعمل
سرحى عاب اللـقطات التسجيلية اإلمالل ا
الســـتــخـــدام لــقـــطــة واحـــدة مــتـــكــررة تـــعــرف

ببطء.

دنيـا أحمـد أحـمد زلـطة مـصطـفى فضـالة
ســــــامى الـــــصــــــعـــــيـــــدى ســـــراج الـــــديـن وائل
احلــلـــوانى) الــتــفـــوق كــان جملــمــوعـــة الــكــبــار
وعـــلى رأســهـم (مــنـــصــور الـــغــزولى) فى دور
(أبو كـبيـر) رجل األعمـال الوصـولى اجلاهل
ـسة من الـكـوميـديا ألدائه واستـطـاع إضافـة 
يلـودرامية التى شابت مـتخلصاً من الـنزعة ا

أداء مجموعة الشهداء األربعة.
ـشـكالت الـفـنـية فى صـادف الـعـرض بـعض ا
ـشــاهـد واالنــتـقــال من مـشــهـد إنــهـاء بــعض ا
ـشـاهـد اعـتـمـد اخملـرج ـشـهـد فـفى بــعض ا
عـلى دخــول الـضـابط لـلـقـبض عـلى الـشـهـداء
الـهـارب مـن اللـوحـة يـصـيح فـيـهم فـيـتـجـمد
الــــشــــهــــدادءعــــلى الــــوضع الــــذين هـم عـــلــــيه
فـيـعطـى ذلك انطـبـاعـاً بـأن الـضـابط قـد قام
ــشــهـد الــتـالى بــإتـمــام الــقـبض عــلـيــهم فى ا
نـفـاجــأ بـأن مــجـمـوعــة الـشـهــداء حتـركت من
كان جـديد ثم يـتكرر دخـول الضابط جديـد 
شـهد عـلى نفس الـنحـو أكثر ويـنهى اخملـرج ا
من مـــرة طـــريـــقـــة اإلنـــهـــاء لم تـــكـن مـــوفـــقــة

إضـافة إلى ذلـك استـخـدام اخملـرج «الفـيـديو
بروجكتور» فى تـوجيه رسائل مكتوبة تقرأها
الـصــالــة عــلى الـشــاشــة هــدفـهــا الــتــحـريض

وحثهم على تغيير الواقع.
اعــتــمــد (عــلى ســرحــان) فى فــكــرة الــديــكـور
عــــلـى االقــــتـــصــــاد واخــــتــــصــــار الــــتــــفــــاصــــيل
واخــتــزالــهـمــا فـى مـوتــيــفــة أو أكــثــر لإليــحـاء
ــــكـــان وهى فـــكــــرة ســـاعـــدتـه فى إتـــاحـــة بـــا
مـسـاحـة كـبـيـرة خـالـيـة لــلـتـمـثـيل عـلى خـشـبـة
ـسـرح فـمـكتب لـلـصـول وتـخشـيـبـة لإليـحاء ا
بـقــسم الـشـرطـة وعـامــود نـور وشـبـكـة صـيـد
ومـــســتـــوى خـــشـــبى - إضـــافــة إلـى مــوتـــيـــفــة
مـوسـيــقـيـة بـالـسـمـسـمــيـة - لإليـحـاء بـسـاحل

قناة السويس.
كن ـمثلـ مجـموعتـ ما  ضـمت تولـيفة ا
أن نـــســـمــــيه مـــجـــمــــوعـــة الـــكـــبــــار (مـــنـــصـــور
الـــــغـــــزولى أحـــــمــــد األطـــــرونى مـــــصــــطـــــفى
الــنـبـراوى فــايـز عــبـد الـعــظـيم فــؤاد مـتـرى
إبــراهـــيم عــبـــد الــلـه حــمـــدى ســنـــجــاب) فى
مـقـابل مـجـمـوعـة الشـبـاب (نـاصـر الـشـحات

 انشغال العرض
بتوصيل
الرسالة

ضمونية أدى ا
إلى إغفال

تفاصيل مهمة!!

سرحي جريدة كل ا

> كانت أمينة رزق فى الفن أشبه بالكاتب الكبير عباس العقاد فى األدب فكل منهما
لكه من اجلهد وأيام العمر وهذه تضحية تدل على ان قد أعطى لعمله كل ما 

أمينة رزق والعقاد معا كانا مخلص لعملهما ومحب له إلى حد االستشهاد فيه.
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صــدرهـا حُـمْل تــقـيل وقــالت سـيــبـنـا يــا حـسن من
ـلـوك. زىّ ما أنت سـيرة الـطـمع والـغـدر وقصـور ا
قــاســـيت أنــا رخــره بـــرضك قــاســـيت. وأبــوى كــان
عـاوز يـجـوّزنى جـسـد بال روح لـوال أنت جـيت. يا
ـا ّــا بــتــضــحــكى وآه مــنـك  سالم عــلــيكِ يــا دنــيــا 
تــغــلّــبـى اإلنــســان. فـــيكِ من جــمـــال الــورد ورهــبــة
ـــوت. شـــوف يـــا شـــاطـــر حـــسـن الـــدنـــيـــا فـــيـــهــا ا
الـقـناعه وفـيـها الـطـمع! وجنب عـود الـقمح بـيـطلع

الدُّحريج.
أوصـيك يـا حسن والـزمـان يـوصيك.. تـخـلّى بالك
من الــوزيـر الــلى عــامل وفى لـلــمُـلْك وهــو طـمــعـان
فـــيه. الـــوش بـــاسم وحتـت الـــهِـــدْمه نـــاب تـــعـــبـــان
وعـمـره مـا حـيــنـسى إنّك خـدتــنى مـنه. وأنت الـلى

جبت الل يا جناينى يا غلبان.
"بسم الله الرحمن الرحيم!.. إيه األصوات دى يا

حسن?
بـــتـــقـــرب يــا تـــرى واال بـــتـــبــعـــد? أنـــا قــلـــبى خـــايف
وجسمى كله بـيتنفض! دا طـبل عالى حزين كأنه
.. إسمع كدا" فى الضلمه بينادى على الشياط

دقّت طبول احلرب
دقّت طبول احلرب

زَعَق النفير بالويل
سيّح أمان الليل

وقفت شعور اخليل
حاسّ بساعة كرب

دقّت طبول احلرب
دقّت طبول احلرب

فَزَعت وال يا الناس
خرجت عرايا الراس
ع اجلمر يا نخّاس 

أنا دُست حافى الكعب

دقّت طبول احلرب
دقّت طبول احلرب

وت طليق الناب ا
بيفرّق األحباب
وت على األبواب ا

سادد علينا الدرب

دقّت طبول احلرب
دقّت طبول احلرب

يا اللى أخوىَ الروح
علّم حمام الدوح
بعد الهديل النوح
بعد النواح الندب

دقّت طبول احلرب
دقّت طبول احلرب

كنّا سوا االتن
ليالينا كانت زين
كانت تبكّى الع

صبحت تبكّى القلب

دقّت طبول احلرب
دقّت طبول احلرب

الــفـجـر إدّن وال حـد الـتـفت آلدان. واحلـرب أكـفـر
من اجلوع تـلهـيك عن الـناس وحتـمّلك همّ الـناس

على همّك.
عـ الــشـاطــر حـسن مــا عــرفـتش الــنـوم. مع أوّل
خــيـط وكـــان واقف قـــال "يــا ســـهـــر الـــلـــيل ســـهــر
الــنــهــار أعــظم" والــتــفـت لــسِتّ احلُــسْن طــمّــنــهــا.
قـــالت "صــوتـك غــريب ومـش غــريب عـــلى ودانى"
قـال "مــا تـخـافـيـش يـا سِتّ احلُـسْن! لــو اجـتـمـعت
ـــسّــوا شــيـــاطـــ اإلنس واجلن مش حـــيـــقــدروا 

شعرايه من جسمك طول ما أنا حىّ!"
سِـتّ احلُـــــسْن رفــــــعت راســـــهـــــا مـن عـــــلى اخملـــــده
وقــعـدت عــلى حـيــلـهـا تــبصّ لـلــشـاطــر حـسن وهـو
واقف فى دُغْـمـيـشـة الـصـبح واتـهـيـأ لـها إنـه طول
وعـرضّ واالبـتــسـامــة احلـنـونــة سـايــحه عـلى وشّه
السِـمِح. قـالت "طول مـا أنت فى ريـحى يا شـاطر

حسن الدنيا وما فيها".
ــلك قــاعــد شــاطــر حــسن خــرج اجلــنــيــنــة. كــان ا
وحـوالــيه الـوزرا والـقــوّاد بـيـتـشــاوروا. صـوته الـلى
كان شابّ شاخ فى لـيلة واحدة وبـانت عليه الذِلّة
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يـلــعب عـلـى احلـيــطـة والــلـيل يــقـول.. هــو.. هـو..
ِـسْـرِجَه فـى الـنـوم.. وسِتّ هــو.. حلـد مـا راحـت ا
احلُـسْن صـاحـيـه مـا تـعـرفش عـيـنـيـهـا خـدت عـلى
الـظلـمه واال الـقمـره اتسـرسـبت من الطـاقة سِتّ
احلُـسْن بـتـطالع فـى وش الشـاطـر حـسن زى اللى
بتـقرا فى كتـاب: قالت "عيـنيك حزيـنه وفيهم سرّ
بتخبـيه" قالت "باحبّك يا حسن" قال "فداكِ اللى

بتحبّيه!"
كـانـوا راسـ عـلى مـخـده واحـدة.. نَـفَـسـ تـاهوا
فى عــذاب الــلـيـل.. وآه يـا دمــوع!.. شــاطــر حـسن
راجل وقادر عـلـيكِ أمـا سِتّ احلُسْن يـا حـسره..

. قلب الواليا ضعيف ما بيحتملش السرّ
والع كما البزّ من فرط احلنان بتدرّ

سِتّ احلُـسْـن يـا حـسـره من بـ الـدمـوع بـتـقول:
"مش هــايـن عـلــيـك تـكــلّــمــنى يــا حــسن وال هــاين
تـمّـد إيدك وتـمسـح دموعى. صـعـبان عـلىّ. دا أنا

حالك يا حسن!"
شاطـر حسن قـال "حتـلّفـينى بـاحلالل أحلف لك.
لح ودى إيـدى عـلى النـعـمه إيـدى على الـعـيش وا
ـيـه الـزالل إنت الــلى فى عــيـنى إن غــمّـضت أو وا
فتّـحت وشَرَحتِ قـلـبى ولوّعـتيه يـا سِتّ احلُسْن..
وبــتـســمـعى لـى الـكالم وأنــا بـودّى أســمّع الـدنــيـا.
اسـمك عـلى لسـانى وال حـد يـعـرف يـنـطقه زيّى.
وادى األســــود يــــشــــهــــد واألرض الــــلـى شــــايالنى
والـهمّ الـلى عـاصـر قلـبى كـلـهم شُـهّـاد. وأنـا عـايز
ـلوك يـشـهد رخام الـقـصر يـشـهـد لعـشـتنـا وتـاج ا
ّـهم لـطـاقـيـة احلدّاد والـبـهـرج واألبّهـة والـكـبر  –أ
فى شبـر وتدوسى عـلـيه يشـهد بـإن سِتّ احلُسْن

للشاطر حسن!"
سِتّ احلُـسْن مـسحـت دموعـهـا... وسـمع الـلـيل يا
حـبـيـبى وسـمع الـلـيل يـا حـبـيـبـتى وحـنـيّة بـنى آدم
وأنفـاس الرقّة والهـنا. وسمعـها بتقـول "يا جناينى

أنا شايفه الدنيا كلها جناين"
شاطـر حسن قـال "لسّه بـدرى. الدنـيا مش قـصر
عـالى وعــشه من حتــته. مــا تــعـرفــيش الــسـور إيه
اللى وراه ومـا تعـرفـيش السـوق إيه اللى فـيه. أنا
كـنت ابن مـلك خشّ الـغـريب قـصـر أبـوىَ ورمانى
ــمــالك. والــلى يــعـيش فى الــغـربـه. دوّخـنـى كـيــد ا
شى يـشوف أكتـر! وما فيش يـاما يشـوف واللى 

سالم طول ما فى الدنيا كبير وصغير!"
اتـنهّـدت سِتّ احلُسْن زى مـا يكون انـزاح من على
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ـمـلـكـة مـحـاصـرة من كل جـانب سـكـنـة قـال "ا وا
بــــجــــيــــوش مــــالـــهــــاش عــــدد وال حــــصـــر. بــــعــــتــــنـــا
اجلــــواســـيـس مــــا رجـــعـش مــــنـــهـم إالّ واحــــد قـــال
اخلــيــول تـردم بــحــر وقـال اســتــولـوا فى طــريــقـهم
لـكة مـا استـحمـلتش ـالك وأكبـر  عـلى خمس 
أكــتــر من يــوم ولــيــلــة. وســقــطت قــلــعــة ورا قــعــلــة
وحـصن ورا حصن زى ورق الـشـجرة الـناشف فى

ملقف هوا".
ـلك شويّه.. وخـد نَفَـسه بصـوت مسـموع سكت ا
قال "إحـنـا وقـعـنـا خـالص.. مافـيـش قـدّامـنـا غـير

الهرب فى ظالم الليل".
لك هـزّ راسه من فوق شـاطر حـسن سـمع كالم ا
لتحت وخد بـعضه وخرج من اجلنـينة وقف على
جــنـب وطــلّع الـــشــعـــرتــ من عـــلى بــزّه الـــشــمــال
ولـسّه بــيـدعـكـهم كـانت فــردوس قـصـاده بـتـضـرب
األرض بــحــافــرهـــا وتــصــهل بـــحــنــيّه وتـــشِبّ عــلى
رجــلـــيــهــا الـــورّانــيّه تـــعــظمّ الـــشــاطــر وتـــضــرب له

سالم.
قالت "من غيـر كالم يا شاطر حسن عارفه اللى
حــتــقــوله وحتت ســرجى بــدلــة احلــرب الــســودا..
إلـبـسـهـا واركب. وأنـا كل شـعـر فى جـسـمى سـيف

بتّار!".
شـاطـر حـسـن يـا أشـطـر الــشـطّـار! تــسـمح لى أنـا
الشاعر أقف وقـفة واجيب ورقه وامـوّل حبّت
أقـول يـا لـيل ويـا عـ ويـا ولـدى وأنـا بـادافع يـابا
عن بـلدى. وأنـا بجـمـالك يا بـطل مخـطوف قـلبى
عليك بيطـوف عينى ترقيك لـسانى يحنّ ويقول
فــيك: عــلى مــهــرته الــســودا ســواد الــلــيل شــاطـر
حسن إسود سواد الع  –عنتر وعنتر عنترين.
دينة طـاير كما البرق بنطّة واحده خـطّى سور ا
ـيدان األسـود فى النـهـار األبـيض. الـعسـاكـر فى ا
زى ما يـكونوا فـى حلم. رفعـوا عينيـهم لفوق  –يا
سـتـار! مـهـرة نـازله من الـسـمـا أسـود غـطيس زى

ميّة نيل تصبّ من الهويس.
اتــغـيّــرت الــكــفّه وانــقــلـبـت اآليه. األرض قــالت يـا
ســمــا إنت مــعــاىَ. قـالـت مـعــاك وحــمل الــشــاطـر
حـــسـن عـــلى الــــغـــاصِـــبـــ قــــبل مـــا يــــفـــوقـــوا من
َـعْـمَعْـة قـبـل ما ـهـرة فـى قلـب ا الدهـشـة كـانت ا
يــشــتّـتــهم الــذعـر كــان الـســيف مــسـاويــهم بــاحلـد

. اليم ألف واحلد الشمال ألف
فى كلّ خــطــوه وكلّ غــمــضــة عــ شــاطــر حــسن
يضـرب باحلدّ الـيمـ ألف واحلدّ الـشمـال ألف
حلـــدّ مـــا بـــعـــتـــر الــــعـــســـاكـــر عـــلى األرض زى ردّة

نخُل. ا
لك واقف بيتـفرّج من بعيد والوى جلام الفرسة ا
ونـــاوى عـــلى الـــهَـــرَب. شـــاف الــــنـــجـــدة نـــزلت من
الــســمــا اتـــنــفّس وطلّ عـــلى الــوزيــر الـــتــقــاه رافع
حـواجـبه من الـدهـشـة. االتـنـ مـثّـلـوا عـلى بـعض

الشجاعة ودفعوا بخيولهم خطوه لقدّام.
ــهــرة فــردوس شـبّـت بـالــشــاطــر حــسن وصــهـلت ا
صــهــلــة الــنــصــر إال وحَــرْبــة تــزن من بــ ودانــهـا

وعارفه سكّتها للشاطر حسن.
لك والوزير اتـسمّروا فى مكـانهم. شاطر حسن ا
كــان أسـرع مـن الـبــرق رمـى كل تــقــله لــورا. عـدّت
احلــربه بــسالم. بسّ طــاله كــعــبــهــا وخَــدَشـه فـوق

حاجبه اليم خَدْش على صورة هالل.
ـا انـهــزم جـيــشه نـزل بــنـفـسه مــلك بالد الـغــرب 
يـدان يسبقـه طيشه على فـرسة حمرا مـجنونة ا
زىّ الـنـار من فــوقـهـا تـتــكـسّـر ضــلـوع الـريح ومن

حتتها تطرقَع األرض زى علبة صفيح.
ــلك شــاطــر حــسن شـك بــاحلــربــة طــيّــر خــوذة ا
وج الغضبان وفضل يقول رايح جاى: هَدَر زى ا

القتل كيفى وحالل
واقلع شواشى اجلبال
بحد سيفى اليم

وحد سيفى الشمال
شاطـر حسن قال "أنـت اللى جيت لـلقضـا بكيفك
يــا مــلك مـغــرور اشــتـريت الــنــاس بـالــدهب لــقـيت
عروف أنا سيوفهم خـشب. أنا اشتريت النـاس با
الـــفــايـــز. كــيــفـك وحاللك الــقـــتل كــيـــفى وحاللى

الزرع واحملبة.
أنا حد سيفى الشمال
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والـدوائر الضوئـية فى مشـهدى الكلب الالهث
 أما عن األداء الـتمثـيلى ألمـيرة عبـد الرحمن
 ونورا عصـمت فقـد تنقال بـخفة واقـتدار ب
مـن شــخــصـــيــة لألخــرى مـع تــبــديـل الــشــرائط
لـلـداللة عـلى الـشـخـصيـات فى بـراعـة وروعة 
مـع الـتــحـكم الــعــالى بـنــبـرات الــصـوت  وعــلـوه
وارتفاعه وهمسه  مع رشاقـة جسدية تمثيلية
بـــارعــــة  وحـــافــــظت عـــلـى  درجـــة بــــارعـــة من
المح الـشـخـصــيـات كل عـلى حـدة  الـتـمـكـن 
وحتـقق لــهــمــا إيــقـاع عــال كــمــمـثــلــتــ بــارعـتي
ـوهــبـة واألداء  وتـمـيـزت بـخـفـة ظل مع حملـة ا
كــومـيـديــة نـبـعـت من مـواقف الــعـرض وأحـداثه

مــواكـــبـــة ألحــداث الـــعـــرض درامــيـــا ومـــشــكـــلــة
خـلفية تثـرى احلدث دراميا باسـتخدام الكمان
 اإلضـــاءة تــعـــانــقت فـــيــهــا مـــدارس عــدة  من
ــغــرب الـعــربى فــنــجـد اســتــخـدامت ــشـرق وا ا
لإلضـــاءة والــــظالل  بــــأرقى تـــقــــنـــيـــة وبــــأعـــلى
حـاالت الــتـوظـيف الــدرامى  وقـد اســتـخـدمت
كــــروابط بــــ مــــشـــاهــــد الــــعــــرض الـــســــريــــعـــة
تالحقة  وقد جتـلت فيها براعة االستخدام ا
مـن كـــافــــة الــــزوايـــا واالجتــــاهــــات خـــاصــــة فى
مــشــهــد الـــشــبح بــإضــاءة مـن أســفل ألعــلى مع
وجــود بـــقع من الــظـالل عــلى الــوجـه  وتــعــانق
اســتــخــدام الــظل والــنــور فى مــشــهــد الــشــبح 

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂
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سرحي جريدة كل ا

ادى معا  من خالل احترامها لنفسها وموهبتها > كسبت االحترام الفنى والنجاح ا
وهى الصفات التى جعلتها مطلوبة ومحبوبة ب الفنان وب قطاعات واسعة من

صرى والعربى . الشعب ا

يقدم اخملرج محمد
خليف «هو فى إيه» وذلك
بقاعة مسرح جمعية

مسجد احلصرى ضمن
خطة أنشطة اجلمعية
وسم الثقافية خلتام ا

الصيفى.
العرض كما يقول خليف
استعراضى غنائى به
تعبير حركى نتاج ورشة
مسرحية للطفل حول
اإليجابية وأثرها على

اإلنسان وكان شعار الورشة
ان إيجابية ة إ «قوة عز
فى كل مكان» وهو نفس
عنوان األوبريت الذى

يقدم فى نفس احلفل.
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تالحقـة السريـعة وابتعـدتا تمـاما عن عيوب ا
ــة خــاصــة فى عــروض طــرق الــتــمــثــيـل الــقــد

تنطق بالعربية الفصحى.     
ـسـرحى ومن أجـمل الـعــرض مـعـبق بـاجلـمـال ا
مــشــاهــده مــشــهــد ظــهــور الــشـبـح واســتــخـدام
الـظل والـنور فـيه  الـظل على احلـائط األيـسر
للمسرح  والـشبح وهو يطلب ثأره ويحكى عن
ـــلـك عـــلى اليــــرتس وقـــد مـــقـــتــــله  احـــتــــيـــال ا
ــا يــســوقه أجــلـــسه عــلى كــرسى بــعـــجالت كــأ
لـيقتل هـاملت  مـشهـد معبق بـالداللـة والرموز
 ومــــشـــهـــدى الـــكـالب الالهـــثـــة وقــــد تـــبـــادلت
ومشهد الفرقة مثلتان أداءه كل عـلى انفراد  ا
سـرحيـة التى تـمثل مـقتل والـد شكـسبـير فى ا
ــبــارزة ـــلــكــة ومــشــهــد ا ــلك وا احلــفل امــام ا

الرمزى.
الـعـرض درامــا ثـنـائـيــة ( ديـودرامـا)  أفـلت من
مــصـــيـــدة الـــثـــرثـــرة  وتـــرهـل احلـــوارات الــذى
تـــعــــانى مـــنـه تـــلك الـــعــــروض  نـــظـــرا إلحـــكـــام
إعـداده وتــنـفـيـذه  فى بـسـاطـته ورمـزيـته  من
حيث الديكـور واألزياء وموسيقى العرض  مع
ـشاهـد الـعـرض اخملتـلـفة  مع عمق الـدالالت 
ـمـثـلـتى الـعرض  ذلك األداء الـتـمـثـيـلى الـبارع 
ــتـــألــقــة ــوهـــبــة ا يــدل فى وضـــوح عــلى تـــلك ا
ــعـــدة الــعــرض الــواعـــيــة الـــدارســة الـــعــمـــيــقـــة 
ومـــخــرجـــتـه ســعـــداء الـــدعـــاس الــتـى أحــكـــمت
قـبضـتـهـا عـلى سـيـنوغـرافـيـا الـعـرض ( صورته
ــــســـرحـــيـــة ) من حــــسن الـــتـــعـــامـل مع الـــنص ا
ـتـقـن لـبـطـلــتى الـعـرض  إعـدادا  واالخـتــيـار ا
والروعـة فى تـصـمـيم األزياء  ودقـة اسـتـخدام
اإلضــاءة  مـــاكــان من نــتـــيــجــته حتـــقــيق إيــقــاع
متمـيز لـها كـمخـرجة مسـرحيـة وحتقـيق إيقاع
ا بث عام لـلـعـرض ككل  لـتـرابط مـفـرداته  
الــتــشــوق والـــرغــبــة فى مــتـــابــعــة الــعــرض لــدى
ــا يــحــتــويه من رؤيــة جــديـدة اجلــمــهــور نــظـرا 
أحـسنت الـتعـبيـر عنـها فـنيـا مخـرجة الـعرض 
لـقــد اسـتـطـاع هـذا الـعــرض أن يـحـقق الـتـوازن
تـعة الـفكـرية والـفنـية  مـحقـقا فـترض بـ ا ا
فــرجـة راقــيــة جلـمــهـور الــعــرض وحـالــة فـنــيـة
ــكــامـن الـروعــة فـى مــوهـبــة صــانــعى مــتــفـردة 
الـــعــــرض  ويــــبـــدو بــــجالء ووضـــوح أن مــــركـــز
ـصـريـة قـد صـار اإلبـداع الــفـنى بـدار األوبـرا ا
عالمــة عـلـى الـفن الــرفـيع  واجلــيـد من فــنـون
سـرحة بـكل ماتـعنـيه الكـلمـة  فاجلديـة التى ا
ــــركــــز بــــهــــا مـع دارســــيــــهــــا  تــــتــــعــــامـل إدارة ا
ـعــهـد ـكــامن اخلـلل فـى مـنــاهج ا ومـعــاجلـتــهــا 
ــواد ـــســرحــيــة  وطــغــيــان ا الــعـــالى لــلــفــنــون ا
النظـرية ثقـيلة الـظل على منـاهجه ومقرراته 
مع الــتـركــيـز عــلى اجلـوانـب الـعــمـلــيـة أكــثـر من
ـــوهــــوبـــ عـــلى الـــنـــظــــريـــة  مع اســـتــــيـــعـــاب ا
اخـــــتالف أعـــــمـــــارهم  مـع اإلشــــراف الـــــراقى
جملــمـــوعـــة الــعـــمل نـــعــيـــمــة عـــجـــمى ( أزيــاء) 
ود.نــاجى شــاكـر( ديــكــور)  وعــصـام الــســيـد (
إخـــراج)  مع إدارة راقـــيـــة لألســـتــاذ الـــعـــمـــيــد

خالد جالل.
من حــســنـات هــذا الــعـرض هــامــلـتــهن اإلعالن
واهب التـمثيـلية الـراقية لـنورا عصمت  عن ا
وأمـيـرة عـبد الـرحـمن  وصـدق وجتـلى مـوهـبة
ـمـثـلة مـصـمـمـة األزياء مـروة عـودة  ومـوهـبة ا

عازفة الكمان جنالء يونس.
أمـا سـعـداءالــدعـاس اخملـرجـة الـكـويـتـيـة والـتى
ـعـهــد الـعـالى لـلـفـنـون تـعـمل كـمــدرس لـلـنـقـد بـا
سرحـية بالـكويت يحسب لـها جسـارتها كأول ا
مخـرجة كويتية تـقدم عرضامسرحـيا بالقاهرة
 وقد أوقدت شمعتـها فى مركز اإلبداع معلنة
عن بــزوغ جنم مــخـرجــة كــويــتـيــة تــتــمــتع بــتـلك

وهبة الراقية.   ا

قـــدم مــركـــز اإلبـــداع الـــفـــنى الـــتـــابع لـــصـــنــدوق
الـتــنـمـيــة الـثـقــافـيـة عــلى مـســرحه بـدار األوبـرا
ـسـرحى هـامـلـتـهن  بـطـولة ـصـرية الـعـرض ا ا
نـورا عصمت ( جيـرترود) أميرة عـبد الرحمن
ــشــاركــة جنالء يــونس ( عــازفــة ( أوفــيــلــيــا) 
الـكـمـان )  تـصــمـيم أزيـاء مـروة عـودة  سـاعـد
فى اإلخــــراج شـــيــــمـــاء عــــبـــد الــــقـــادر  إضـــاءة

وإعداد وإخراج الكويتية سعداء الدعاس.
 أوضــــحـت مــــعــــدة الــــعــــرض ومــــخــــرجــــته ذلك
ــــنـــحى الــــذى ســـلـــكــــته وارتـــضــــته لـــعــــرضـــهـــا ا
بـوضـوح تــام  والـذى تــنـاولت به الــعـرض فــنـيـا
كمخـرجة بقـولها فى بانـفليت( نـشرة) العرض:
عظم رأة الشكسـبيرية دافعـا أساسيا  تـشكل ا
األحداث التى تتجه نـحو نهايات كارثية عادة 
إمـرأة شكسبـير إما قوية ذكـية قادرة على رسم
مالمح الـشــخـصــيـات األخـرى بــأيـاد خــفـيـة أو
ضــعـيـفــة مـســتـسـلــمـة لــآلخـر الـذى يــجـد فــيـهـا
مالذه الــوحـــيــد  وفى كـــلــتـــا احلــالــتـــ يــهـــبــنــا
شــكــســـبــيــر ـ دائــمـــاـ إمــرأة تــقـــرأ فى عــيـــنــيــهــا
نـــصـــوصه كـــامــلـــة بـــأحـــداثـــهــا وشـــخـــوصـــهــا 
ونهايـاتها هـكذا تعـرفت على نص هامـلت عبر
قـراءة حادة ومـسـيطـرة فى عـينى جـرترود ( أم
شـكـسبـيـر)  وقراءة أخـرى مـستـكـينـة مـتداخـلة
فـى عـــيـــنى أوفـــيـــلــــيـــا  قـــراءة تـــخـــتـــزل جـــمـــيع

الشخصيات فى شخصيت فقط.
ــنـطـلـق جـرت أحـداث الــعـرض حـيث من هـذا ا
شهد تستلقى فيه أوفيليا بوسطها على يبدأ 
الـــكـــرسى حـــيـث تـــتـــدلى الـــرأس عـــلى جـــانب 
والــســاقــان عــلـى األخــر  وأم هــامــلت تــبــكــيــهــا
وتــنـثــر الــزهـور عــلى جـســدهــا  ولـكن أوفــيـلــيـا
البرئـية الطاهـرة النقيـة تستيـقظ من رقدتها 
وتــــســـتــــعـــيــــد مع جــــيـــرتــــرود ( أم هـــامــــلت) كل
ـسرحـيـة  فى مـرور ذكى عـميق رغم أحـداث ا
سرعته  لكن تـواصله يجعل من إعادة أحداث
ـــــســـــرحــــيـــــة عـــــلى لـــــســـــان األم وأوفــــيـــــلـــــيــــا  ا
وتـقــمـصــهــمـا لــلـشــخـصــيــات األخـرى هــامـلت 
والعم الـقاتل  واألب الـقتـيل ( الشـبح)  ووالد
أوفـيـلـيـا الـذى قـتـل عـلى يـد هـامـلت  واليـرتس
ــسـرحــيـة شـقــيق أوفــيـلــيـا  ومــرورا بــأحـداث ا
ـعدة قـبرة  اسـتـطاعت ا كـلهـا ماعـدا مـشهـد ا
ومـخـرجـة الــعـرض أن تـعـبـر عن وجـهـة نـظـرهـا
عـلى مـشـهـد مــوت أوفـيـلـيـا فى تـنـاول الـعــرض 
وجيرترود ووجهة نظر شكسبير التى عبر من
خاللـها عن مأساة هـاملت  فى أمانة مـنقطعة
الــنـظــيـر فى تــنــاول الـعــرض إعـدادا وإخــراجـا
رأة رأة فى ا بتنـاول متـقن يحمل وجـهة نظـر ا
الـــشــكـــســبـــيــريـــة خــاصـــة فى عــرض هـــامــلت 
ـتــآمـرة اخلـائـنــة لـزوجـهــا الـعـاقـة فـلـديــنـا األم ا
ألمــومــتــهـا  ولــديــنــا الــبـراءة والــنــبل والــطــهـارة
ـتـمثل فى أوفـيـلـيا  واحلب الـصـادق العـفـيف ا
وكـيف نظـرت للـرجل هامـلت احلائـر ب بـنوته
ــــــثـــــأر لـه من أمـه وعـــــمه الــــــقـــــاتل  ألبـــــيه  والُ
واليـرتـس الـنــبــيل شــقــيق أوفــيـلــيــا وكــانت لــغـة
الـعرض بليغة مـألوفة غير مـعقدة أو غامضة 
وحــــوارته مــــركــــزة مـــكــــثــــفـــة يــــســــهل تــــتـــبــــعــــهـــا

ا عناء.     بيسردو
الديـكور عـبارة عن كـرسى ذى عجالت بـأسفل
ـــســــرح بــــالـــقــــرب من مــــقـــدمــــته  وفى ــــ ا
اخلـلفـيـة تـتدلى سـتـارة سـوداء شفـافـة  جتلس
سرح فى اخلـلفيـة عازفة وراءها بأعـلى يسـارا
الــكـــمــان  مع تـــنــقـل الــكـــرسى احملــدود من آن
ألخـر حسب أحـداث العرض  أمـا األزياء فهى
بــلـوزة وبـنــطـلــون بـالـلــون األسـود تـتــدلى مـنــهـمـا
شرائط سوداء وعلى ظهرها إما السيف كرمز
لــهــامــلت  وإمـا الــشــريط األحــمـر الــذى يــقـلب
مــائال عــلى الــصـدر كــرمــز لــلــمـلـك عم هــامـلت
كرمز لـدمويـة العم القـاتل واألبيض رمز لـنقاء
ومـوسيـقـى الـعـرض بـسـيـطة  د. كمال يونسأوفـيـلـيـا وبـراءتـهـا 
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> لم تقدم على قبول أى عمل فقد كانت تختار أدوارها بعناية من خالل وعيها
وثقافتها وقد كانت صاحبة ضمير يدفعها دائما الختيار أدوار تؤثر فى الناس
وتدفعهم إلى البحث عما أفضل وأجمل فى الذوق والسلوك والتفكير.

ـيـادين تُرشّ فـيـها والـشوارع كـبـرّت.. واضيَـقّت ا
لح ما ينزلشى. الناس بتاخد بعض باألحضان. ا
واخلبـر طاير بـاللسان والـقلب. انتـصرنا! احلرب

خلصت خالص!
ف اللى جاب الـنصر? ف البطل? الفارس اللى
هـــزم جــيـــوش الـــغــرب!... الـــلى مــا حـــدّش عــرف
إســمه! الـــلى مــا حــدّش قـــبّل جلــام مــهـــرته وعــلم
عــلـى ســيــفه وفــتح الــطــريق قــدّامه يــوم الــنــصــر.
قـلـتـوا لـنــا غـيه? هـاتـوا لـنـا شــاعـر يـوصـفه! قـالـوا

على جبينه هالل من دم.
لك "فـ الفارس اللـى ما حملت زيّه أرض قال ا

وال جابت زيه والده?".
قـال الـوزيـر "صـدقت يـا مـلك ال حـمـلت زيّه أرض
وال جــابت زيّه والّده. دى كــانت جنــده من الـســمـا

ورجعت للسما".
عــدّت عــلى اجلــنــيـنـه فـرقــة من الــعــســاكـر. رحّب
" بــعــد مـا طــفـوا اجلــنـايــنى قــالـوا "اســقـيــنــا يـا عمّ
نارهم بـقُلّـتـ قالـوا "انكـتب لنـا عمـر جديـد" قال
ـــلك اجلـــنـــايـــنى "إيه احلـــكـــايـه?" قــالـــوا "زىّ مـــا ا
والوزير احتموا بـينا إحنا احتـمينا بفارس ال ع
رأت مـثـله وال ظنّ يـحلـم بيه!" قـال اجلـنـاينى "ودا
?" قـالـوا "مـا نـعـرفلـوش عالمـه إال على يـبـقى مـ

جبينه هالل من دم!".
سِتّ احلُسْـن سمـعت كالم الـعسـاكـر وسرحت فى
غـــيـــاب الـــشـــاطــــر حـــسن قـــعــــدت مـــحـــتـــاره بـــ

احلصيرة والشبّاك.
ـــا شــافت حــزنـت زى الــعـــشــاق فـــرحت زى األمّ 
الـعـيـال رايـحـ جـايــ وعـامـلـ هـيـصه جـامـده.
إشى يـــزمـــر واشى يـــطـــبّل واشـى مـــطــرطـــر عـــلى
راسه طـرطــور واشى كــافى عــلى دمــاغه قــصـعه
واشى يــــحـــــجل عـــــلى رجـل واحــــده واشى يـــــلــــعب
بـالـسـيف قدّام واشى شـادد جـلـد أرنب عـلى حلق
قُــلّه واشى يــنــقّــر عــلى عــلــبــة صــفــيح والــلـى إيـده

سرحي جريدة كل ا
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فاضيه يسقف واللى فيه نفس يقول:

يا أبو هالل يا أبو هليّل
طُل علينا طُل وميّل

يا أبو هالل يا أبو هليّل
طل علينا طل وميّل

سِتّ احلُــسْـن ســمـــعت تــهـــلــيـل الــعـــيــال ضـــحــكت
ـا افتـكرت غـياب وقـفت الضـحكـة على خـدودها 

الشاطر حسن.
والــــشــــمـس غــــرّبت والــــنـــــاس فى الــــعــــرق والــــورد
والفـرحة عايـزين الفارس طـالبيـنه وحابّينه زى
مــا بـيــطـلــبــوا الـعــيش وبـيــحــبّـوا الــضـنـى. عـلى كل
ـــنـــادى اتـــنـــ عـــلى زىّ راس شـــارع وقف بـــدل ا

طبل مسحراتى عالى بيصحّى الزمان:
"إظهر وبان

يا فارس الفُرسان
يا اللى على جبينك هالل من دم
القصر مفتوح لك بال استئذا

إظهر وبان
يا اللى على جبينك هالل من دم"

ــــنـــــاديّه وطــــال سِتّ احلُـــــسْن ســـــمــــعـت هــــتـــــاف ا
انشغالها على الشاطر حسن.

آلخــر الــلــيل قــعــدت تــعـــدّ الــثــوانى.. آلخــر الــلــيل
عـــيـــنـــيـــهـــا عـــلـى ضـــلـــفـــة الـــبـــاب.. وبـــتـــســـكّت فى
أنـفــاسـهـا وبــتـسـكّت فى قــلـبـهــا ودمـوعـهــا عـشـان
تــســمع رجـــلــيه. انــتــبــهـت.. دخل الــشــاطــر حــسن
قامت جرى خـدته باحلضن "إيه اللى غيّبك عنّى

حلد دلوقتى".
قـعـد الـشـاطـر حـسن عـلى احلـصـيـرة وقعـدت فى
ريـحه سِتّ احلُـسْـن... الـتـقت وشـه مـتـعــفّـر ولـونه
مـخــطـوف وبــاين عـلــيه الــتـعب وخــيط دم نـاشف

. على خده اليم
اتّاخْدت سِت احلُـسْن.. ال عرفت تقوم وال تقعُد.
ّــــا فــــاقـت خــــدت راس الــــشــــاطــــر حــــسـن عــــلى و
حِـجرهـا وعـيـنيـهـا فى عـيـنيه وإيـدهـا عـلى اجلرح
بـهـداوه خـايـفه لــيـتـألّم وعـايـزه تـتـكـلّم ومش القـيه
الكالم بعد ما غسلت اجلرح من سُكات مسحت
عـلـيه بـالــطـيب مـالت حتب عــلـيه شـافت اجلـرح

بيضوى زى الهالل قالت "إنت..."
شـاطـر حسن وقف. والـنـور سـقط من جبـيـنه نوّر

العشه وسِتّ احلُسْن مبهوره تقول "إنت"
ســـاعـــتــهـــا ارتـــعش الـــكــروان زى الـــســـهم احلـــنــيّن
وفــــضل يــــقـــول "مَــــيّه... مَــــيّه... مَــــيّه..." يــــســـقى
عــطـــاشى الــلــيل سِتّ احلُــسْـن قــالت "أســقــيك يــا
شاطـر حسن من حنـان قلبى وتـسقيك الـبلد اللى

من الصبح مقلوبة بتدوّر عليك"
سِـتّ احلُـــسْـن قـــالت "ال جتــــنى عــــلى نــــفـــسك وال
جتــنى عـــلى الــنـــاس يــا شــاطــر حـــسن! وال جتــنى
علىّ يا حسـن آن األوان الكبار عـايزين فارسهم
والصـغار عايـزين حارسهـم والبنات بـ اجلناين

بينادوا لك يا عريسهم!"
الكبار عايزين فارسهم

والصغار عايزين حارسهم
والبنات ب اجلناين
بينادوا لك يا عريسهم

يا اللى نا قومْ ولَيَّل
للى حتت الشمس قيّل
دا اللى راجع بالهليّل
قلبه للعشّاق ونيسْهم

الكبار عايزين...

خدت قلبى معاك وجبته
واللى كان غالب غلبته
يا هنا قلبك بطيبته
والقلوب اللى تؤانسْهُم

الكبار عايزين..

يا هليّل يا مناره
تضوى فى ليل احليارى
فُكّ أشواق العذارى

هرة ع الغارب جلام ا
حسن لفّ وحسن حارب
ونورهم فى السما ضارب

هالل وهالل
وأنا عطشان ومش شارب
حلد ما أبشّر األجيال

حسن شاطر..

وكانت مهره جنّيه
وكانوا ملوك جناينيّه
ومن رقصه ألغنيّه

هالل وهالل
حملها الطير وقال هيّه
وحط اإلنسانيّة وشال

حسن شاطر..

رقصنا الليل وغنّينا
وفوق اخليال ما ونّينا
هرة فى عينينا حسن وا

هالل وهالل
وسِتّ احلُسْن فى جنينه
وّال بتسقى الورد با

حسن شاطر..

وّال وسِتّ احلُـسْـن.. فى جـنـيـنه بـتـسـقى الـورد بـا
وعــيـنــيــهـا ســارحه لــبــعـيــد والــقـلـب مـشــغــول عـلى
? غياب الشـاطر حسن. يا تـرى يا حسن إنت ف
إيـه الـــــلى حــــــايـــــشك? يـــــا ربّ تــــــرجع لـــــطـــــيـــــرك
ولـلـجـنــيـنه الـلى مــالـهـاش حسّ مـن غـيـرك! تـرجع

لى يا شاطر حسن بالسالمة.
ــلك.. بــالــطـبل والــزمــر والـرقـص والـغــنـا.. رجع ا
اتـمـدّت احلـبـال بـ الـشـبــابـيك واتـعـلّـقت الـزيـنه.

كما حد سيفى اليم
يقتل ملوك الضالل
ويولّد الفدادين

اتالقت الـسـيـوف وردّد صـداهـا اخلال وسَـبَـحت
اخليول بفرسـانها زى القوارب فى البحر. شاطر
ــلك مش عــارف ــوج. ا حــسن بــيــدور ويــلـف مع ا
. قال "أنا بـاحارب شاطر يالقـيها مـن واالّ منـ

حسن واحد واالّ ألف?"
شاطر حسن قال "مش حتسمع الرد بودانك لكن

حتشوفه بعينيك"
مــلك بالد الــغــرب مــا عــرفش إيه الــلى زغــلل فى
عـيــنـيه: ســيف الــشـاطــر حـسن واالّ الــشـمس واالّ
ظـاليم من يـوم ماورث تـار السـبايـا والـرضعـان وا

لوك واخلديعه واالفترا. من أبوه التاج وفُجْر ا
مــلك بـالد الــغــرب ودّع الـدنــيــا عــلى لــيـل مــالـوش
ــهـرة فـردوس وقــفت عـلى راسـه وحـجـبت آخـر. ا

الشمس بعرضها السارح.
ـــهــــرة فــــردوس عــــلى جــــبــــيـــنــــهــــا هالل أبــــيض. ا
والــــشــــاطــــر حــــسـن عــــلى جــــبــــيــــنـه هالل من دم.
ضـحــكت لـهم شــمس الـنــهـار. رقـصــوا فى شـمس
النهـار. رقص الهالل والهالل. ورنّت احلـدوة كما
ـهـرة بـحـسن شـاطـر حسن اخلُـلـخـال. واتمـايـلت ا

خيّال.
حسن شاطر حسن خيّال
بعود فارع وقلب عيال

ينه بياللى وسيف فى 
قيال مراية قصر فى ا
ومهرة يزِينها وتزِينه

على جبينها وعلى جبيه
هالل وهالل

يعينها زىّ ما تعينه
وإخالصهم مالهوش مثال

حسن شاطر..

 äÉbO 3 ájGôŸG É¡«a Éeh É«fódGáÑ£°üŸG ÖàµdG Qƒ°SôjhÉ°ûeπ«°SGôe  ájó©ŸG ¿Éc Ée Éj ¿Éc á«éMô°ùe Úd ¿hCG ÉæMô°ùe       ¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe        

7 من سبتمبر 2009  العدد 113

 اللوحة للفنان مصطفى يحيى

cyan magenta yellow black File: 13- 20 �fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂ ✂✂
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على خشبة مسرح روابط
رجتلة" تقدم فرقة "ا
عقب شهر رمضان
سرحى العرض ا
"سقوط من ال يسقط"
إعداد وإخراج زينب
عاكف فى أولى جتاربها
سرحية بعد عدة ا
جتارب فى مجال
سرحية". "االسكتشات ا
العرض تأليف محمد
غريب بطولة محمد
مجدى محمد تاج
أحمد صالح عمر
حمدى أشرف جالل
بيتر مدحت.

> لم تتزوج الفنانة أمينة رزق  وكانت تؤكد أنها ال تشعر بالندم حيث إنها وهبت
حياتها لفن التمثيل. ولكن برغم ذلك فقد كانت على عالقة وثيقة بالفنان يوسف
ا جعل البعض يعتقد أن هناك عالقة عاطفية بينهما . وهبى 
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iQƒ£°SCG ƒL ≈a ÖM ájÉµM
يـونس الــشــيخ وعـلـى الـســيـد شــكــبـان الــصــديق وكـذلـك الـرعــيـة
ومـــؤدو الــدرامـــا احلــركـــيــة أصـــحـــاب اجملــهـــود الــوافـــر فى هــذا
الـعـرض والـذى عـول اخملـرج عـلـيــهم كـثـيـرا وأرهـقم فى الـدخـول
واخلروج من مشـهد إلى آخـر وعبر األغـانى الكثـيرة التى مألت
ـمـثـلـ كـأداة هـامـة فى تـوصـيل الـعـرض .. هـذا عـلى مــسـتـوى ا
تـلـقى وكـذلك جنح فى الـتـواصل مع مـهـندس رؤيـة اخملـرج إلى ا
الـديــكـور لـصــنع لـوحــات سـريــعـة مــتـنـاســبـة مع الــعـرض فــنـقــلـنـا
وتـيفات مـن القصـر إلى الساحـة إلى جبل احلـديد وما بـبعض ا
ـكـان الـواقـعى واخلـيـالى فى سـهـولة وراء اجلـبل وتـنقـل بنـا فى ا
ويــســر وفـى ظل إمــكــانـــات مــاديــة مــحـــدودة وإمــكــانــات عـــقــلــيــة
إبـداعية ال مـحدودة .. لوحـات تتحـرك  وأخرى يحـركها الـرعية
ـسرحى ـمـثلـون ويـظـهرون من ورائـهـا وهكـذا طـوال العـرض ا وا
وعـبـر مـشـاهـده اخملـتـلـفـة  أمـا عـلى مـسـتـوى األشـعـار واألحلـان
ـسـرحى ورغم فـقـد كــانت أكـثـر األشـيــاء تـمـيـزا داخل الــعـرض ا
سرحية كثرتها واعتماد اخملرج عليها كثيرا فى حتقيق احلالة ا
فى بـــعض األحـــيـــان .. إال أنــنـــا لم نـــســـتــشـــعـــر أنـــهــا عـبء عــلى
ـــســرحـــيــة بـل كــانـت دائــمـــا مــا الــدرامـــا فى أى حلـــظــة طـــوال ا
ــشــاهــد عــمــقـا أكــبــر وتــأثــيــرا نــفــســيــا يـصـل بـ تــضــيف إلى ا
ـشــاهـد بــعـضـهــا الـبــعض من نـاحــيـة ومن نـاحــيـة أخــرى يُـغـلف ا
ــشـهــد الــعــامـة ويــصل مــالم تــذكــره الـدرامــا فــأصــبـحت حــالــة ا
ـــســـرحــيـــة شـــارحـــاً ومُــعـــلـــقــاً األغـــانى كـــراو آخـــر يُــضـــاف إلى ا
ومفسراً كما أنه يصنع احلاالت اخلاصة كما حدث فى مشاهد
احلب بـ األميـرة وعـدنان  وكـذلك جنـحت األغانى فى إظـهار
ـلـكة ـكـنون الـنـفـسى لدى الـشـخـوص وال سيـمـا عـقب صـدمة ا ا
فى مــشــاعـرهــا جتــاه أخــتـهــا الــتى  لم تــرض بــأن تـضــيع حــبــهـا
لـكة من أجلها وتدفـعه ثمنا لـتلك التضـحية التى بـذلتها أخـتها ا
.. وقـد عـبرت األشـعار الـتى صـاغهـا بـبراعـة عمـرو أبـو السـعود
وحلـنهـا وائل عـاطف بحـرفيـة وإحتـرافـية شـديدة فـظهـرت جلـية
يـزة للعرض عموما .. وال سرحية وصـنعت حلية  معـبرة فى ا
سـيـما فى ظل اسـتـخدامـهـما ألصـوات مـعبـرة وقويـة فى تـوصيل
ــطـــربــ الـــكــلـــمــات واألحلـــان فـــهم مــجـــمـــوعــة مـــحــتـــرفــة مـن ا
الـواعـدين وهم مـحـمـد شـمس ومـحـمـد مـصـطـفى وأحـمـد راجح
ومــحـمــد عــلى ويــســرا عــاطف صالح ومــاجــدة إبـراهــيم .. وفى
الــنـهــايــة فـقــد جنح فــريق الـعــمل ومــخـرجـه مـحــمــد عـلى فى أن
يُقدموا لنا حالة مسرحية رائعة ونسجوا لنا حقا حكاية حب ..

ـا جعلـنا نغـوص معهم سرحى  قدر كـبيـر من الوعى والنـضج ا
ـسـرحى واحلـكـايـة بــشـكل سـلس بـدءا من هـدى داخل الـعــرض ا
لـكة ومـا به من حتوالت عـقب التـشوه محـمود فى أدائـها لـدور ا
وت ثم تـلك االختالجات الذى تعـرضت له كى تنـقذ أختـها من ا
النفسية التى تعتـريها عقب إصرار أختها على االرتباط بفرهاد
والـذى أطـلق عـلـيه اخملـرج عـدنـان لـلـتـقـريب بـيـنه وبـ اجلـمـهـور
وكـذلك فعل بباقى األسمـاء األخرى لسهولة الـتوصيل والتواصل
ـمـثـلـ وهـناك أسـمـاء أخـرى كـاألمـيـرة والـوزير بـ اجلمـهـور وا
لكـة تركهـا بال تسمـية محـددة للشـمول والعـموميـة واإلسقاط وا
ـثـلـة صـاعـدة واعـدة عـلى احلـاضـر .. وقـد لـعـبت دور األمـيـرة 
رغم صـغر سـنها وهى حـنان فـوزى  وكذلك حـنان مـصطفى فى
ربية  وتفوق مـحمد عبد الكر فى دور الراوى  وعمرو دور ا
ـسرح وكان أبـو السعـود فى دور القـادم وكان رائعـا على خـشبة ا
يـتـحرك فى خـفـة وحـيويـة جـاذبا األنـظـار إليه وال سـيـما فى ظل
اكيـير كامل السـيد والذى حوله ـميز الذى أخـرجه به ا الشكل ا
ـيـز .. ولعب إلى شـخص المع وكـأنه يبـرق أمـامنـا بـلـون ذهبى 
عـــبـــد الـــرحـــمن حـــســـ دور األب فى تـــمـــكن .. ولـــعـب مـــحـــمــد
إبراهـيم معـتيق دور الـوزير بـإتقان عـال  وكذلـك أحمد إبـراهيم
نجـم  ومسعد فتح الـله فى دور عدنان وياسر فى دور كـبير ا

ـهرجـان القومى ـنيل وضـمن فعالـيات ا سـرح العـائم با - على ا
الـرابع لــلـمــسـرح  تــقـد مـســرحـيــة ( حـكــايـة حب ) وهى من
تأليف : ناظم حكمت وتـرجمة أكمال الدين إحسان ومن إخراج
سـرحيـة إحدى نـتاجات الـهيـئة الـعامة / محـمد عـلى محـمود وا
لقـصـور الـثقـافـة بـرئاسـة د. أحـمـد مجـاهـد وإقـليم شـرق الـدلـتا
ـهندس مـصطفى السـعدنى واإلقلـيم قد اشترك والذى يرأسه ا
ـلك لـيــر لـفـرقـة ـهــرجـان بـهـذا الــعـرض وعـرض آخـر هــو ا فى ا
ــنــصـــورة  وعــرض حــكـــايــة حب لـــفــرقــة ثــقـــافــة كــفـــر الــشــيخ ا
ـميزة على وبالـتحديـد بيت ثقـافة فوه  وهو من بـيوت الثـقافة ا
ه لعروض مسرحية جيدة  عروف بتقد مستوى اجلمهورية وا
ـســرحـيـة رغم أنــهـا من تـألـيف ومـن ضـمـنـهــا هـذا الـعـرض .. وا
الـكـاتب الـتـركـى نـاظم حـكـمت إال أنـهــا من أصـول فـارسـيـة وهى
حتــكى قـصـة شــيـرين وفــرهـاد وقـد اقــتـبـســهـا نـاظـم حـكـمت من
ة وأصلها أن خسرو برويز إبن إحدى قصص الشاهنـامه القد
ا علم بحكاية العاشق فرهاد هرمز كان يحب األميرة شـيرين و
كــلــفه أن يــشق طــريــقــا فى جــبل بــيــسـتــون من جــبــال كــردســتـان
ووعـده أن يهبه شـيرين حـ يتم عمـله فلـما شق فرهـاد الطريق
أرسل إلـيه خـســرو من يُـخـبــره أن األمـيـرة شـيــرين مـاتت فـذهب
فرهاد وصـار مثـاال فى العـشق كمـجنون لـيلى وقـد نظـمت قصة
ن ـثل حتـديـا  شـيـرين كـثـيـرا بـالـفـارســيـة والـتـركـيـة .. والـعـمل 
يـقـوم بـالـتـصـدى له  وال سـيـمـا أنه يـحـمل مالمح أسـطـوريـة فى
بـعض أجزائه ومن ثم فـهو يـحـتاج إلى رؤيـة واعيـة لـتنـفيـذه على
ـسـرح وال سـيـمـا كـونـنـا فى ظل مـيـزانـيـة مـحـدود ألحد خـشـبـة ا
ـتـمـيز بيـوت الـثـقـافـة  وهـذا الـتحـدى هـو مـا جنح فـيه اخملـرج ا
مــحــمـد عــلى .. فــقـد اســتــطـاع أن يــنــسج عـمـال مـســرحــيـا مــنـذ
البداية وإستطاع أن يقدم لنا احلكاية واألسطورة معا فى قالب
تلقى فى سـهولة ويـسر مع احتفـاظه بالشكل بسيط يـصل إلى ا
اجلــمــالى قـدر اإلمــكـان .. وقــد امـتــلك اخملــرج أدواته  ووظـفــهـا
فى بـراعة شديدة فنجـده بداية قد تعـامل مع النص بشكل جيد
شـاهد الـطويلـة والتى قـد تسـبب رتابة وحاول أن يتـجاوز تـلك ا
واعــتــمــد عــلى احلــدوتــة الــرئــيــســيــة بــغــرض الــتــوصــيل الــســهل
شاهد األخيرة فى النص للمتلقى  وكذلـك حاول االبتعاد عن ا
سوخ وتتكلم فيها األشجار والتى  قد األصلى والتى يظهر بها ا
حتـتــاج إلى تـقـنــيـة عـالــيـة وكـلــفـة أعـلى فـى تـنـفــيـذهـا وحـاول أن
ـسرحـيـة بـشكل ـوجـودين داخل ا ـزج ب احلـقـيـقة واخلـيـال ا
ـتلك من عـناصر بـدءا من التـمثيل مبسط يـعتـمد فيه عـلى ما 
ـمـثـلون عـلى خالد حسونه  كـعـنـصـر أسـاسى وأداة الـتـوصـيل األولى وقـد كـان ا
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همة نذكر : شياط الليل  –اخملطوفة- صراع > من أعمالها السينمائية ا
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اجلنّه.

ــيــنه الــوزيـر وعــلى اجلــنــبـ ــلك وعــلى  قــعـد ا
ـملـكة. ديـنة وأكـابر ا اخليّـالة والـفـرسان وجتّـار ا
شـــافــوا اخلـــرْفــان احملَـــمّــره وشـــمّــوا ريـــحــة الـــنــار
لّـسـوا عـلى كـرشهـم ويتـلـمّـظـوا ويتـمـايـلوا قـعـدوا 

 وشمال تدّلّع النياش على صدرهم.
ـلك قـال الـوزيـر "احلـرب صـنـعــة مـلـوك" ضـحك ا
عــلى مــهـله وقــال "شــيـبــتى واحلــرب مــولـودين فى
َــيْـمَــنـة قــال "كل الـتُــقْل كـان بـطن واحــده". قـائــد ا
َــيْــسَــرة قــال إحــنــا اتــلَــقّــيــنــا ســبع عــلــيــنــا" قــائــد ا
هــجــمــات غــيــر األوّلــة وغــيــر األخــيــرة" شَــهْــبَــنْــدر
التجـار أبو سـنان دهب قال "احلـرب كلّفِـتنا كـتير"
مــا حـدّش جـاب ســيـرة الــفـارس. مــا حـدّش جـاب
ســـيـــرة الـــبـــطل. اســـتـــحـــلّــوا الـــنـــصـــر واســـتـــحـــلــوه

لنفسهم.
ـتبعتـرين فى اجلنينـة وضارب على لكن الـعيال ا
الــســور من الــنــاحــيــتــ كـــانــوا لــسه بــيــغــنــوا عــلى

السقفة:
يا أبو هالل يا أبو هليّل
طُل علينا طُل وميّل

يا أبو هالل يا أبو هليّل
طُل علينا طُل وميّل

شــــاطـــــر حــــسن كــــان غـــــاسل جالبـــــيّــــة الــــصــــيــــاد
ومـزهّـرهـا وعـاوج الـطـاقـيـة عـلى اجلـرح وخـافـيه
وواقف عــلى بـاب الــعـشّه بــيـسـتَــرْوَح نـسـيـم الـلـيل.
سِتّ احلُــسْن طـلــعت له.. يــا لـيــلـة من غــيـر قــمـر
طــلع الــقــمــر بــنـى آدم. سِتّ احلُــسْن وقــفت جــنب
الـــشــــاطـــر حـــسن.. الـــطــــيف جـــنب الــــطـــيف سِتّ
احلُسْن التقت نفسـها بتغنّى ويّا الـعيال وتقول "يا
أبــو هــلــيّل طل ومــيّل" شــاطــر حـسـن سـكــران من
الـنَــشْـوة يـا دوب بــيـســمع لـهــا ويـا دوب بــيـضـحك.
فــاهــمـــ الــدنــيــا ومش فـــاهــمــ حــاسّــ ومش
حــاسّـــ من غـــيــر مـــا يـــتــشـــاوروا كــانـت إيــديـــهــا

شابكة فى إيده وماشي فى اجلنينه.
من بـعـيد شـافـهم الـوزير. ضـربت فى راسه الـنار
طقّ الــشََـرَر من عــيـنــيه. زَعَق فى الــشـاطــر حـسن

"قرّب يا فالح" شاطر حسن قال "فالح وفالّح"
سكتت اجلنـينة مرّه واحده. يا دوب الورد قال آه

ـلك بلع والـعـيال وقّـفـوا ونـسـمة الـبـحـر هـدّت وا
ريـقه. وكل احلـاضِــرِين تـاهـوا وسـواد عــيـنـيكِ يـا

سِتّ احلُسْن رجّعهم.
شـاطر حـسن والوزيـر الراس فى الـراس. شاطر
حـسن قال فى نفـسه "آخر الـصبـر أصعبه" وبصّ
ـــرّ أطــــيـــبـه" وكـــان صـــوت لـــلــــوزيـــر وقــــال "آخـــر ا
ّـا ينـاغش آخر الـشاطـر حـسن أهدى من الـفـجر 
اللـيل. الوزيـر ما طـاقش الكالم مـد إيده قـبل ما
تــنـشلّ ولــطم الـشــاطـر حــسن عــلى راسه رجـعت
الــطـاقـيــة لـورا ونــوّر اجلـبــ وعـلى اجلــبـ نـوّر
الـهلـيّل وعلى الهـليّل قـامت اجلنـينة كـلهـا. شاطر
حـسن بصّ لـلـوزيـر قال "زى مـا بـازرع اخلـير الزم
أقـلع الــشـرّ واخـلّص الــدُنْـيـا مِـنّـك" ورفع الـشـاطـر
يـنه الوزير زىّ الـلى فى جدار اصطَدَم حسن 

ما دريش وال عمره حيدرى!
الـنسـمـة هـلّت واجلـنيـنـة اتـنهـدّت. وقـالـوا "اسمك
إيـه يــــا شــــاطـــــر?" سِتّ احلُــــسْـن قــــالـت "اســــمــــنــــا

الشاطر حسن!".
والـعصـافيـر والورد واألطـفال كـلهم عـاوزين يغـنّوا
ويـسمّعـوا حدوتة الـشاطـر حسن. وأنتِ فى سواد
عـيـونك يـا سِتّ احلُـسْن أجـمل مـا فى الـعـصـافـير
لك وحتى األكابر والورد واألطفـال وحتى أبوكِ ا
واخلــيّـــالـــة والـــتــجـــار صـــبـــحــوا طـــيّـــبـــ من كُـــتــر

اخلجل وعاوزين يغنّوا  –ومش قادرين!
شــاطــر حــسـن الــتَــفَت وقــال "مـــا يــقــدر يــغــنّى إال
صـاحب ضــمـيـر وال يـعـرف يـتـهــنّى إالّ الـلى قـلـبُه
هَـنـى. مـهـمـا اتـعــذّب ومـهـمـا قـاسـى ومـهـمـا شـاف

. الهوان برضه كر
"شـــوفــوا الـــهـــلــيّـل لى جـــبــيـــنى الـــلى أصـــله جــرح.

مكتوب عليه ما يلمّش قبل ما تلمّ كل اجلراح.
"أنا اتعلمت يا والد فى أربع مدارس.

"اسمى الشاطر حـسن ونقبى اجلناينى. واتعلّمت
مـن فِالحـة األرض إن أصـغـر مـا فى الـدنـيـا أكـبـر

ما فى الدنيا: البذرة. بسّ ترويها بالعَرَق.
"وأنا على راسى طاقـيّة احلدّادين واتعـلمت منهم
ـــــطـــــرقــــة وأصْـــــمُـــــد مع الـــــصَــــنْـــــعَـه أضــــرب مـع ا

السندال.
"وأنــا البـس جالبــيّــة الــصــيّــادين واتــعــلّــمت مــنــهم
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اللى فى ضلوعى حابسْهُم

الكبار عايزين..

كل ولف وله وليفُه
والشجر خايف خريفُه
والهالل زغللنى طيفُه
والسن قلبى قايسْهُم

الكبار عايزين..

الـــــبـــــنـــــات بـــــ اجلـــــنـــــايـن يـــــعـــــنى سِـتّ احلُـــــسْن
وعريسهم يـعنى الشـاطر حسن. وكالم احلواديت
يــا والد مـا يـحـتــاجش لـتـفـســيـر لـكن إحــنـا بـنـقـول
عــشــان نــوصـل احلــبل والــكالم يــاخــد ويــدّى من

قلوبنا لبعضها.
لك ليلتـها ميّل براسه الـتقيله وراح فى حلم ورا ا
حــلم.. يـســتـجـيــر من شـيــطـان يــطـلع له شــيـطـان.
مــرّه يـشــوف الــفــارس راكب عــلى مــهــرته الــسـودا
والـهالل يضـوى على جـبيـنه ويكـبر.. يـكبـر.. حلد

عينيه ما تقدرش حتوّطه.
ومــرّه يــشـوف سِتّ احلُــسْن داخــله عــلـيـه الـقــصـر
ــــا يــــهمّ عــــشــــان يــــاخــــدهــــا بــــاحلــــضن رجــــلــــيه و
مـاتـشـيـلـوش ويـشـوف اجلـنـايـنى مـادد إيـده بـالـل
لـكة. ويشوف وما يـقدرش يطـوله عشان يـسقى ا
الـــوزيـــر قـــاعـــد عـــلـى الــعـــرش بـــيـــضـــحـك ويـــقــول
لك من عقبك!" "جوّزت بنتك من جناينى وراح ا
ـلك طــرد بـإيـده طـيف األحالم وقــال لـلـحـاجب ا
"نــوّر لــنــا اجلـــنــيــنــة الـــلــيــلـــة دى عــلــشــان نـــحــتــفل

بالنصر".
اتــرصّت الـــكــراسـى واتــمـــدّت الــســـفــره واتـــنــوّرت
اجلـنينـة. من كُتـر األنوار كان كلّ فـرع من شجرة
لـه عــــلـى األرض ظلّ واتـــــنـــــ وتـالته يـــــفـــــرّوا من
الـنسـمه ويتالقـوا.. والورد خفّ من لـونه زىّ اللى
نـعـسـان ومش جــاىّ له نـوم وسـمك الـزيـنـة واخـد
براحُه فـى البِـركـة وفـاكـر نـفسـه بالـنـهـار والـطـير
ــغـنّى مــتـعــلّق عــلى الــغـصــون بـلــطــافه مـســحـور ا
ـال الـدنــيــا بـالــتــغـريــد وتــزقـزق ومــسـتــنّى كــلــمـة 
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إزّاى بـقارب صـغـيّر أغـلِب الـبـحرين مـادام مـعاىَ
الصبر"

وجـمع الشـاطـر حـسن وقـال: "انا أتـعـمـلّت يا والد
من اجلـنـايـنـيّـة واحلدّادين وصـيّـادين الـبـحـر. وأنا
أتـعـلّـمت يـا والد من سـواد الـلـيل" ودَعَـك الـشـاطر

ينه. هرة على  حسن الشعرت حطّت ا
ـــلك ورقـــصت فـــردوس عـــلـى الـــوَحْـــده. وشـــهـــد ا
واخلــيّـالـة والــفـرســان بـإن سِتّ احلُــسْن لـلــشـاطـر
حـــسـن. واحتــاوطـــوهم األطـــفـــال وســـقّـــفــوا وردّوا

على كبيرهم:
الشاطر البس يا والد
جالبيّة صيّاد صيّاد
وطاقية حدّاد حدّاد

الشاطر اللى البسهم
اتّلْمِذ فى مدارسهم
واتمَلَّى من كراريسهم

وال يوم عن مَبْدَأهم حاد

والشاطر..
ُهره بترقُص رقصه وا

وتخطّى اخلطْوه الناقْصة
وعينيها للناس باصّه

وغَرَضْها التسقيف يزداد

والشاطر..

سِتّ احلُسْن هناك سابقه
مناخيرها زىّ النَبْقَه
ما بتعرفش تقول أله
وعينيها مليانه وداد

والشاطر...

الليلة ليلة احلنّه
والفَرْحَة احتَبَسِت بيننا

بتقرّب سنّه بسنّه
واللى اتقال يرجع يتعاد

والشاطر...

قال لك م اللى اتقدّم
قال لك كدّاب الزفّه
واللى اتأخّر يا معلّم
قال اتأخَرِت الدفّه

حتى الشمس بتتخفّى
يعاد والفجر بيرجع 

والشاطر...

ودى حــــكــــمـــة الــــشــــاطـــر حــــسن يــــا والد ومـــا دام
. حتحلّى النهاية عن البداية نعيش راضي

. مـــان أبــوى ـــســـامح كـــر شــاطـــر حـــسن قـــال "ا
بيتندّم على غلطته"

ــهـــرة وخــد قــدّامه وركب الــشـــاطــر حــسـن عــلى ا
سِتّ احلُسْن.

وغـــــفـــــر ألبـــــوه ومـــــراة أبـــــوه ولـــــلـــــدادا وحـــــكم فى
ـمــلـكـتــ بـالـعــدل ال قـعـد عــلى عـرش وال لـبس ا
تـاج وال قريـنـا فى الكـتب وال سـمعـنا فى األخـبار

كلمة وحشه فى حقّ الشاطر حسن.
وان قُـلنـا يـا والد األدب فضّـلـوه عـلى العـلم نـقول
ـــــلــــوهـــــا عــــلى األدب. سِـتّ احلُــــسْن احملـــــبّــــة فــــضّ
والــشـــاطــر حــسـن حــبّــوا فـى بــعض أيـــام ولــيــالى
وعاشـوا فى تـبات ونـبـات وخلّـفوا صـبـيان وبـنات
ومش هاين علىَّ أقول توتة توتة فِرْغت احلدوتة
وكل رمـضــان وأنـتم بـخــيـر يـعــيـده عـلــيـنـا بــالـيـمن
والـبـركـة ويـجــمع الـعـرب عـلى كــلـمـة واحـدة وقـلب
َـوْلى وينـصرهُمْ الـناصـر ونبقى واحد يـؤيدهم ا

كلّنا شطّار زىّ الشاطر حسن يا والد.
الوحات اخلارجة رمضانى 138
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شاهد اخملرج جتاوز ا
الطويلة التي تسبب الرتابة

مثلون على قدر كبير  ا
اللوحة للفنان محمد محمد غالب من الوعى والنضج
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اخملرج أشرف فاروق يبدأ
خالل أيام بروفات
سرحى "ثمانية العرض ا
فى زانزنيا" تأليف محمد
عبد الرشيد أشعار
مصطفى سليم
سينوغرافيا محمود
سامى موسيقى هشام
طه استعراضات تامر
فتحى.
العرض ينتجه مسرح
الشباب فى إطار خطته
للموسم الشتوى.

صرية دورها فى فيلم بداية ونهاية للكاتب جنيب > لن ينسى  تاريخ السينما ا
محفوظ والذى أخرجه صالح أبو سيف عام 1960 والذى لعبت فيه دور أم مصرية
وت زوجها فتحاول تربية أوالدها األربعة من بعده وسط أجواء من الفقر فقيرة  
دقع. ا
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بعـد مـحاوالت دامت مـا يـزيد عن  8 سـنوات .. رضخ جنم الـسـينـما الـهنـدية
ا يزيد الكـبير " شـاروخان " صاحب الرصـيد السيـنمائى الـطويل الذى امتـد 
عن عـشرين عاما على الوقـوف على خشبة مسـرح اجلوهرة ببومباى فى أول
وسم القادم .. رغم الفارق ظهـور مسرحى له ليجسـد شخصية هامـلت فى ا
العـمرى الكبير ب شـخصية هاملت الذى ال يتـعدى عشرين عاما وشاروخان
الـذى جتــاوز األربـعـ عـام ...  " شـاه روح خــان " أو " شـاروخــان " واحـد من
ـسـلـم الـذين اعـتـلوا أشـهـر جنـوم بولـيـود .. وأحـد جنـوم السـيـنـما الـهـنـدية ا
قمتها .. وهو ابن مدينة نيودلهى التى حط بها والداه بعد رحلة وقصة تشبه
قـصص األفالم الـهنـديـة .. فوالـده " تاج مـحـمد خـان " أحد مـنـاضلى احلـرية
فى إقليم بيشاور فى باكستان قبل تقسيم الهند وقد فر هاربا من مدينة إلى
مديـنة ومن قرية إلى قرية حتى الـتقى بـ " فاطمة لطيف " الـفتاة التى تبناها
قائد اجلـيش الهـندى األسبق " شـاه نواز خان " لـتنـضم إليه .. لتـستـكمل معه
رحلـة الهروب حـتى نيودلهى الـتى استقـرا فيهـا وأجنبا شاروخـان وابنة أخرى
... ظهرت على شاه عالمات النجابـة منذ صغره .. فكان طالبا متفوقا حتى
رحـلـة اجلامـعـية .. حـيث حـصل علـى درجة االمـتيـاز مع مـرتبـة الـشرف فى ا
اجستير فى مجال االتصاالت .. إلى االقتصاد .. وشرع فى احلصول على ا
ـثال تـلـيفـزيـونـيـا ثم عمـل بالـسـيـنـما وبـدأهـا بـفـيلم " أن اخـتطـفه الـفن وبـدأ 
ديـوانـا " وقـدم بـعـده عددا مـن أهم وأجنح األفالم الـهـنـديـة الـتى درت أربـاحا
طـائــلــة ولــقب بــعــدهــا بـ " شـاروخــان مــلك الــهــنــد " ومن أفالمه " كــويال "  "
كـوتش كـوتش هـوتـا هـى "  " مـوحـبـتـ "  " ديـفـداس "  " كـال هـو نـا هو " 
لحمة اخلالدة " كابى خوشى كابى غم " الرائع " فير زارا " الرومانـسى .. وا
عروف بـ " أحالم احلب " أمام أسطورة السينما الهندية " أميتاب باتشان. وا
ويـطـمـح مـنـتـجـو عـرض هـامـلت .. بـتـعـاقــدهم اجلـديـد مـعه فى أن يـسـتـقـطب
ن لم النـجم احملبوب كـعادته عددا من جنـمات وجمـيالت السيـنما الـهندية 
ـسـرح مـن قـبل وعـمـلـن مـعه فى أفالمه الــتى أنـتج عـددا يـقـفـن عـلى خـشــبـة ا
كــبــيــرا مــنــهـــا خــاصــة وأنه شــريك فى اثــنـــ من كــبــرى شــركــات اإلنــتــاج فى
بــولـيــود.. ومن اجلــمـيالت الالتـى عـمل مــعــهن " كـاجــول " الــتى اخـتــيــر مـعــهـا
ثلة كثنائى الـقرن فى بوليـود  " بريتى زنتـا "  " مادهورى ديكـست " أغلى 

هندية  " كارينا كابور " واجلميلة " رانى مواخرجى " ...
ـشــاهـد وقــد صـرح شــاروخـان : " ال جــديـد .. فــمــثـلــمـا أشــعـر بــاخلــوف مع ا
األولى لـكل فيـلم جـديد .. ارتـعـد خوفـا كلـمـا تذكـرت أنى سـأقف علـى خشـبة
مـسـرح اجلـوهـرة .. رغم أنى قـمـت بـالـتـمـثـيل والـرقص عـلـيه فى االحـتـفـاالت

اخملتلفة.
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ستمر .. مباراة استعراضية .. فى مطر برودواى ا
لـم تــــكن مــــجــــرد صــــور مــــرت فى مــــخــــيــــلــــة فــــرانك ..
ألفيشـات عرضه اجلديـد الذى يلـعب بطولـته اثنان من
نوعيـة السـوبر ستـار .. وأخبـار تتصـدر عنـاوينهـا كبرى
الــصــحـف واجملالت الــفــنــيــة .. ولــكــنــهــا خــطــة دقــيــقـة
اكـتملت فى رأس فرانك ومعهـا لعبة خفـية تشبه ألعاب

احلواة ...
ـنــتج الـتـنـفـيـذى وأحـد أعـضـاء أعـلن " فـرانك جـيـرو " ا
ـسـرحيـة عن الـعـرض اجلديـد " مـطر شـركة بـرودواى ا
ـسرح " جـيرالد مستـمر " والـذى سيبـدأ قريـبا لـياليه 
سـكــونـفــيـلــد " .. وأن الـبــطـولــة الـثــنـائــيـة لــهـذا الــعـرض
سـيـتـقـاسـمـهـا الــنـجـمـان الـكـبـيـران " دانـيـال كـريـدج " و"
دة  12أسبـوعاً هـيو جـاكمـان " وأن العـرض سيـستـمر 

...
ومطر مستمر كـتبها " كيث هوف " ليكون أول ظهور له
فى بــرودواى وهى فــرصــة لن تــضــيع مــنه .. بــعــد عـدة
ـــســـارح جنـــاحـــات فـى إعـــداد الــــنـــصـــوص لــــعـــدد مـن ا

ؤسسات كمسرح أونيل . وا
بـارزة اخملـرج األيـرلنـدى " جـون كراولى " ويقـود هـذه ا
وهـــــو أول عــــــمل لـه فى بـــــرودواى أيــــــضـــــا .. وكـــــراولى
صــاحب رصــيـد مـن األعـمــال اجلــيـدة فى الــتــلـيــفــزيـون
ـسرح سـرح ويقـترب من عـشريـن عامـا من العـمل با وا
رغم أن عمره ال يتـجاوز أربع عاما .. وله تاريخ رائع
ـسرح الـغربى وأهم أعـماله مع مـسارح لـندن وخـاصة ا
به " مــاكـبث "  " بـيــلـو مـان " وآخـرهــا " أغـنـيـة احلب "

عام 2007
تـرى كـيف سـقط هـذان الــعـمالقـان فى جـعـبـة فـرانك 
ــســرح ألول مــرة دانــيــيل كــريـــدج والــذى يــظــهــر عـــلى ا
ـثل إجنــلـيـزى رغم ولــيس فى بـرودواى فــقط .. وهـو 
تـــاريخ أعـــمـــالـه الـــزاخم .. إال أن نـــقـــطـــة الـــتـــحـــول فى
مــشــواره الــفــنى جــاءت عــنــد اخــتــيــاره لــيـكــون الــعــمــيل

السرى " جيمس بوند " اجلديد ...
يـعتـرف فرانك بـأنه جلأ حلـيـلة خـبيـثة أو ذكـية أيـا كان

الوصف ليجمع ب دانيال وهيو :
ــة تـلــيــفـونــيـة بــيــنى وبــ دانـيــال والــتى كـنت " فى مـكــا
أتخوف مـن نتيـجتـها كـثيـرا .. أخبـرته أن هنـاك عرضا
مـثلـ وأن هيو كبـيرا يـتقـاسم فيـه البـطولـة اثنان مـن ا
هـــو أحــدهــمـــا وقــد أشـــار إلى بــأنـك أفــضل من يـــلــعب
إحــــدى الــــشـــخــــصــــيــــتــــ .. وأمــــام ذلك رحـب دانــــيـــال
ــشــاركـة بــعــد أن أقـنــعــته بـأن هــذا الــعـرض لــلــتـاريخ بـا
ة أخـرى بينـى وب هيـو .. أخبرته واجملد .. وفى مـكا
بـأنـنـا بـصـدد تـقـد عرض مـسـرحـى جديـد وضـخم ..
وأن دانــيـال سـيـلـعب أحـد الـشـخــصـيـتـ الـرئـيـسـتـ ..
ــســاعـدة كــبــيـرة من مــجــمـوعــة الــعـمل وأنه فى حــاجـة 

مثل الذى سيتقاسم معه البطولة. وعلى رأسهم ا

مالجنا يرفض استالم
جائزة احلريات 

جـدل كـبـيـر أحـدثه غـيـاب الـكـاتب اإلفـريقـى وأحد أهم
ـــبـــابــــوى " كـــونت مـالجنـــا " عن ـــســـرح فـى ز كـــتــــاب ا
ــيــة لــلــحــريــات " جــلــوبـال ـنــظــمــة الــعــا حــضـور حــفـل ا
أوريـانت " لـعـام  2008 واسـتالم جـائـزته ... أشـيع أنه
اعـتقـل .. والبـعض أكـد أنه تـلـقى تـهـديدا بـالـقـتل وغـير
ذلك من الــتـقــاريـر الـصــحـفــيـة واإلعالمــيـة .. وإن قـلت
ـــــرور الـــــوقـت ولـــــكن ظـل الـــــتـــــســـــاؤل حـــــدة اجلـــــدال 
مطـروحـا .. خـاصة وأن مالجنـا مـعـروف عـنه أنه أحد
ــبـابــويــة ورئــيــســهـا " ــعــارضــ لـلــحــكــومــة الــز أشــد ا
روبـرت موجابى " ... وأخـيرا أعـلن موقع " أصوات من
ــبــابــوى " اإللــكــتــرونى عـــبــر رســالــة من مالجنــا عن ز
األسـباب احلقيقيـة لعدم ذهابه للـندن واستالم جائزته
والــتى قـــيـــمــتـــهــا  50 ألف دوالر.. واالكـــتــفـــاء بــإرســال
رســالـة شـكــر قـصــيـرة يـعــتـذر فـيــهـا عن عــدم احلـضـور
ـؤسسات الفنية ويفـيد تبرعه بها مـناصفة ب إحدى ا
ـوقع وأخـرى لـرعـايـة األطـفــال ... وجـاء فى رسـالـته بـا
أن امـــتــــنـــاعه عن حــــضـــور احلـــفل الــــذى أقـــامـــته هـــذه
ـنظـمـة حتت شـعار " نـور يـخرج مـن الظالم وشـجـاعة ا
تـبـعـهـا الـصـدق " .. مـا يـلى " بـصـراحـة أعـتـقـد أن هـذه
اجلـائــزة لـيـست لى .. ولــكـنــهـا جلـمــيع الـفـنــانـ الـذين
ـسرح كـانـوا ضـحايـا الـعـمل مـعى .. وهى أيـضا جـائـزة 
ـبابوى ـسرح هـو صوت الـشعب فى ز هـذا البلـد .. فا
" ... مالجنـا قــصـة كـفــاح فـنــيـة عــمـرهـا  27عــامـاً من
العطاء .. كتب وأخرج فـيها للمسرح ونصب عينيه رفع
شـــأن بـالده وأشـــيـــاء أخــرى .. فـــكـــتـب " الـــنـــهـــايــة "  "
فـــــيـــــكال "  " األعـــــضــــاء "  " أطـــــفـــــال فى الـــــنــــار "  "
الرئـيس اجليـد " وغيـرها .. وأخـرج للـمسـرح " أومولـيا
"  " أمـــونى "  " رافـــتـــاى " وغــيـــرهـــا ... ولـــكن احلــوار
الـذى أجـرته مـعه " كـارال ويـلـيـامـز " من مـجـلـة " فالفـوار "

كان أكثر وضوحا وعبر عن أكثر من ذلك :
ــ هل ســـتــســـاعــد هـــذه اجلـــائــزة وتـــزيــد مـن االهــتـــمــام

الدولى ببالدكم ..?...
ـا ال .. ولـكـنـهـا بـالـطـبع سـتـرفع من شـأن ـا .. ور ــ ر

قاوم للفساد فى بالدى ... ومعنويات الفنان وا
ــ هـل جــــــاءتـك عـــــــروض من اخلـــــــارج مـن أجل إنـــــــتــــــاج

مسرحيتك الرئيس اجليد ..?..
ــ لم يـــحـــدث بــعـــد .. ولـــكن هـــنـــاك اثـــنـــ من مـــديــرى
ـــســـرح .. أحـــدهـــمـــا إجنـــلـــيـــزى واآلخـــر اســـتـــرالى .. ا
يـتــطـلــعــان لـعــمل عــدة لــيـالى لــلــقـراءة الســتــطالع مـدى

إمكانية تقد العرض ...
قاومة موجابى ..?.. اذا اتخذت من الكتابة وسيلة  ــ 
ـقـاومـة اخملـاوف بـأفـضل طـريـقـة بـالـنـسبـة لى والـتى ــ 
سـاعدتـهم على مـقاومة أجيدهـا .. ولتـشجـيع النـاس و
مـــخــاوفــهـم أوال ثم مــحـــاربــة الـــفــســـاد .. ــ هل أحــدثت

مسرحياتك تغيرا إيجابيا فى النظام ..?..
ــ عـلى الـعـكس .. الـتـغيـر فى الـنـظـام كـان لألسـوأ ولكن
الــتـغـيــر اإليـجـابـى حـدث فى اجملـتــمع .. فـكــسـر حـاجـز
واطـنون من ثقافة اخلوف وأعلنوا الصمت .. وحترر ا

التحدى للحكومة .

راغى جمال ا

 وهذا ما حدث فـعال فى يوم الزفاف  لتهدأ
عــــمــــلــــيــــة الــــتـــــداعى واحلــــلـم وال تــــلــــقى بــــاال
لـلـطـرقـات اجلــديـدة  أى أنـهـا قــد اسـتـسـلـمت
صـيـر الـذى أراده القـائـمون لـلـمـصيـر. ولـكـنه ا
ـصـيـر الـذى يـجـب أن يـكون بـالـعـرض ولـيس ا
فـأين ذهب أهـلـهــا? وهل قـتل الـعـمــدة حـبـيـبـهـا
جملـرد الــقـتـل? أم حملـاولـة االســتـحــواذ عـلــيـهـا?
ومــا الــذى فـــعــلــته بـــعــد إجــهـــاض احلــلم? وهل
اتــخـــذت عــشــيــقــة لــلــعـــمــدة بــعــد ذلك أم أنــهــا
ـكـان آخر?  –الـسـيـاق الـذى أمـامـنا لم هـربت 
يـشـر أبـدا لـلـهروب هـذا أو تـغـيـر مـحل اإلقـامة
  –ثم هذه التى تلد كل أربع يوما ولدا له

ـيـراث والـسـلـطـة أى امـرأة الـعـمـدة احلق فـى ا
الـشـرعـيـة كــمـا تـصـور لــنـا عـلى هـذا األسـاس
رأة إلـهة اخلصـب! وبالتـالى يكون تكـون هذه ا
أوالدهـا هـم الـغـالـبــيـة فى هـذا احلــيـز! وأيـضـا
التـلمـيح بأن الـعمـدة ليس هـو الوالـد احلقـيقى

ألنـــــهـــــا قـــــامت بــــــخـــــداع الـــــبـــــعض بـل وقـــــامت
ــر زفـافــهم من الــقــبـيــحـات (بـتــكــتـيــفه) لــكى 
تـسلـطـات التى زيـنتـهن لـهم! ثم كانت هـناك ا
إشـارات إلى هـذا الـعـمـدة الـتى تـلـد امـرأته كل
أربـعــ يـومـا ولــدا ال يـعـرف له أبــا! مع مـا فى
هـــذا الـــقــول مـن تــلـــمـــيـــحـــات وتــضـــارب داللى
سـنـشـرحه فى حـيــنه. ثم حملـاولـة أن يـقـدم لـنـا
تفـسيـرا لـلوضع اآلنى لـهذه الـشـخصـية  دخل
ـسرحـيـة أخـرى كـان   ذروتـهـا هـو مـشـهد بـنـا 
ــراة مـن جــانب الــعـــمــدة الــذى انــتــهـــاك هــذه ا
ـثيـر لـلـحيـرة أنـها رفـضت الزواج مـنه  ولـكن ا
تخرج من مـشهـد االنتهـاك مباشـرة بوجه باش
فـرح لــتــقـابل حــبـيــبـهــا "حــمـد" ولم نــعـرف هل
قـابـلة بـعـد االنتـهـاك أو قبـله وهـذا خلل هـذه ا
فى الــصـيــاغــة والــتــفـســيــر مــعــا إلى أن تــكـون
الـلحـظة الـتى توقـعهـا كل اجلمـهور أال وهى أن
هذا احلـمد سـوف يـقتل عـلى يد أتـبـاع العـمدة
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سرحي جريدة كل ا

ثلة مسرحية  فى عام 1966 واختيرت > حصلت على اجلائزة األولى كأحسن 
سرح باجمللس األعلى لآلداب وأصبحت السيدة الوحيدة ب عضوا فى جلنة ا

أعضاء اللجنة. 

من إعداد وإخراج سامح
جمال تقدم فرقة الربابة
سرحى قريبا العرض ا
"األستاذ" عن نص
للراحل سعد الدين

وهبة.
العرض بطولة هالة
الطوبجى أحمد

صرى بيشوى مجدى ا
ميادة السيد محمود
عساف إسالم أبو زيد

نورهان معوض.
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لهذه الـقبـيلة مع عـدم وجود إشارة لـغرباء عن
الـبــلـدة يــقــومـون بــهـذه الــوظـيــفــة يـعــطى داللـة
مـغايـرة أى أن هـؤالء األوالد هم فـروع ألصول
رجــال الـبـلــدة كـلــهـا  مع مـا فـى هـذا األمـر من
ـــؤلف أن داالت بـــالـــطـــبـع تـــنـــاقض مـــا حـــاول ا
يــشــيــر إلــيـه بــهــذه الــعــبــارة الــتى جــاءت جملــرد
االستهالك وإثارة الـدهشة وكانت هى اجلملة
احملورية التى كررت ألكثر من عشرين مرة فى
الــعــرض . ثم هــنـاك ســؤال ال بــد مــنه أال وهـو
ــاذا يـــصــر دائــمـــا اخملــرجــون الـــذين يــعـــمــلــون
ـوجـودة بـقــاعـات مـثـل قـاعـة مــسـرح الـشــبـاب ا
ـبــنى مـســرح الــسالم  عـلى أن يــكـون حــالـيــا 
سمـوح به لتواجد اجلـمهور هو أقل ما ـكان ا ا
ـكن ? فلك أن تتخـيل ان القاعة عـندما تكون
كــامـــلــة الـــعــدد ســـيــكـــون بــهـــا أربــعـــة وعــشــرون
مـتفـرجـا فـقط!  ساعـد عـلى هـذا التـقـليص أن
ـا بـإيـعــاز من اخملـرجـ مـصـمــمى الـديـكــور ر
يـستعملون الـقاعة بالشـكل الطولى ال العرضى
أو حــتى لــلــثـالثــة أو لألربــعــة أركــان حــيث من
ــفــتــرض أن عــروض الــقــاعــات التــكــون بــهــذا ا
الــشــكل من الــتــقـد  ولــكــنك تــشــعــر ان هـذه
الـــقــاعــة هـى جملــرد انه لـــيس هــنـــاك مــســرح 
ـكـان ومـا فـلـيـس هـنـاك تـعـامـل مع مـتـطـلــبـات ا
ـــلــيـه عــلـــيـك من حـــلــول. وهـــذا االســـتـــعـــمــال
الطـولى قـد بالغ فـيه جـدا عمـرو عـبد الـله ولو
ا ـسـاحـة الـطـولـيـة ر كـان قـد اخـتصـر هـذه ا
ــشـاهـد وبــ الـشـخــصـيـة ـســافـة بـ ا زادت ا
الــرئــيـســيـة فى عــرض اعــتـمــدت فـيه اخملــرجـة
لـبـنى عـبـد الـعـزيــز عـلى إقـامـة عالقـة مـبـاشـرة
ـكن عـنـدها بـ الـشـخـصيـة واجلـمـهور فـهل 
ـاذا لم يـستـخدم الـقـطاع الـعرضى أن نتـساءل 
حـيث كان سـيـسمح هـذا االسـتخـدام بـتنـويـعات
ــنــاطق الــتى تــخــرج مــنــهــا الــشــخــصــيــات من ا
اســتــدعــاء الــشــخـصــيــة احملــوريــة لــهــا  ووضع
ـســتـدعـاة  كـمـا إشـارات لــهـذه الـشـخــصـيـات ا
ـسـرحـية أنـهـا كـانت سـتـسـمح بـتـنـويع احلـركـة ا
فــبــدال من أن كــانـت سـتــقــوم فـى أغــلـبــهــا عــلى
الـــتـــأرجـح بـــ األمـــام واخلـــلف وهـــذا فى حـــد
ذاته تــفــســيــر جــيــد من جــانب اخملــرجــة خلــلق
ــــســـــتــــدعى ـــــاضى ا حــــالـــــة الــــتــــجـــــاذب بــــ ا
واحلـــــاضــــــر اآلنى  ولــــــكن فـى االســـــتــــــعـــــمـــــال
الـعــرضى كـان سـيـسـمح أيــضـا بـتـعـدد احلـاالت
ــتـصــارعـة فى الــفـتــرة الـزمــنـيــة نـفــسـهـا شـبه ا
سواء كانت مـاضيـا أو آنيا  بـاإلضافة لـتوسيع
ـشاهـدة إلى الـضـعف تـقـريبـا. وبـالـطبع رقـعـة ا
ســيـــكــون هــنــاك تــســـاؤل إذا كــان نص الــعــرض
بـــهــذا الـــشـــكل فـــمـــا الـــذى دفـــعك أنت وبـــقـــيــة
ــشــاهـــدين إلكــمــال الـــعــرض? والــســـبب لــيس ا
طبـعا ألنى دفعت ثـمن التـذكرة ولـكن ألن لبنى
عـبد الـعـزيز قـد أحـسنت بـإسـناد الـدور حلـنان
سـلـيمـان فـهى قـد استـطـاعت أن جتـعل الـنفس
األمـــارة بـــالــهـــرب من الـــعـــرض  تــرضخ إلرادة
ـتــكـلف االسـتــمـتــاع بـهــذا األداء الـراقى غــيـر ا
والذى جعل األسـئلة تـؤجل نفسـها لبـعد الفراغ
ـــشـــاهـــدة فــهـى بــاخـــتـــصـــار قـــد أنـــقــذت من ا
الـــعـــرض كــمـــا أن نـــائل عـــلى الـــذى قـــام بــدور
ـقـومات لك كل ا ثل جـيـد واعـد  حمـد هـو 

لكى يكون جنما مستقبليا

ـنـاقـشـة- ـا ال يـقـبل ا يـتـضح لــنـا - وبـشـكل ر
ـسرح بعـد مشـاهدة عـرض مـسرحـية الـعانس 
الـشـباب من إخـراج لـبـنى عـبد الـعـزيـز أن على
ؤلـف والشـاعر فى نـفس الوقت- أبو سـالم- ا
شــاعــر أكـــثــر وأكـــبــر بـــكــثـــيــر من كـــونه مـــؤلــفــا
مـسـرحـيا وإذا كـان من وظائف الـشـاعـر الذى
يدخل على نص مسرحى هـو محاولة التكثيف
لـلــفـعل أو احلــدث ألنه فى أغــلب األحـيــان مـا
ـكونة من قـطوعة الـشعريـة الصـغيرة ا تـكون ا
ــا يــوازى بــضـــعــة ســطـــور أو أبــيـــات مــعــادلـــة 
صـفــحـات كــامـلــة من الــنص األسـاسى. ويــبـدو
انـه لم يـحـضــر الـتـجــارب الـنـهــائـيـة لــلـعـرض أو
حـتى الـعــروض األولـيـة ألنه لــو حـضـر وشـاهـد
مــــا رآه اجلــــمـــهــــور  ودخل مــــعــــهم فى ســــيـــاق
ـشـاهـدة اجلـمـعـيـة ألدرك أن هـنـاك الـكـثـير  ا
وأنه فى أغـــلب األحـــيـــان كـــان يـــجب أن تـــكــون
هــــنـــاك حــــذوفــــات من الـــنـص حـــتـى ال تـــعــــيـــد
ــقــولــة الــتى كــانت األغــنــيــة نــفس احلــالـــة أو ا
أمــامـنــا ســردا مـســرحــيــا  وألدرك أيـضــا أنــنـا
أمـام مـسـرحـيـتـ ال واحـدة . فـنـحن أمـام بـيت
وسـيقى الـرقصة ريـفى واقعى تـمامـا  وتبـدأ ا
ـا تـغنـينـا عن مـتابـعة االفـتـتاحـية مـع كلـمات ر
ــسـرحى  أكــثـر من عــشـر دقــائق من الــسـرد ا
ــرأة ــهــرة/ ا حــيـث تــعــبــر األغـــنــيــة عن هـــذه ا
ـتفـجـرة أنوثـة ولـكنـهـا تعـانى من الـوحدة وفى ا
هـرة ولكن الراقـصة التى انتظـار خيًـال هذه ا
أدت أو عبـرت عن هـذه الـكـلـمـات لم تكـن على
طلوب لترجمة معانى هذه ستوى الطبيعى ا ا
األغــنـيــة  ثم تــدخل الـبــطـلــة عــلـيــنـا فــجـأة من
احلائط  ثـم ندرك بـعد ذلـك أن هذا الـدخول
ـا كـان سـوء من احلـائط لـيـس له مـا يـبـرره وإ
تـنـفــيـذ الـديـكــور الـذى قـام به عـمــرو عـبـد الـله
ــفــتـرض لــلـمــنـزل ال يــفــتح إال لـشــبـر فـالــبـاب ا
واحــد عــلى األكــثـر! وجنــد أنــفــســنــا أمــام هـذه
ـرأة الـتى تـعـمل خـاطـبـة وداللـة وقـابـلـة أيـضا ا
فى مــجـــتــمـع ريــفى صـــغـــيــر حـــيث تــبـــحث عن
ـــخــتـــلف الــســـبل  وحتــلـم وهى الــتى قـــوتــهــا 
تــوفق بــ الــرؤوس بــحـــكم كــونــهــا خــاطــبــة أن
ــعــيــبـات يــكــون لــديـهــا رجـل كـســائــر الــنــســوة ا
ــتــســلــطــات الـــتى جتــلب لــهن الــقــبــيـــحــات أو ا
مثل الذين أزواجا ورغم كل الشخـصيات وا
تلئ  بهم الـعرض فإنه أى العرض اجته نحو
ونـودراما  _ وهـناك فـارق كبيـر أراه أنا ب ا
ـســرحى الـذى يـقـوم به ـونـودرامــا والـعـرض ا ا
ــثل واحـد  فــنــحن أمــام وجـهــة نــظــر واحـدة
ـــرأة "تــــبـــر" وبــــقـــيـــة تـــســــرد من خالل هــــذه ا
الـشـخـصـيـات تـأتى نـتـيـجـة االسـتـدعـاء لهـا من
جـانـب مـخـيــلـتــهـا أو الــدخـول جـراء الــتـداعى 
وهذا الـتداعى جـاء نـتيـجة انـتـظار مـا لن يأتى
فهى تـسـمع طرقـا علـى البـاب  وتمـنى الـنفس
ا   رسوال ـنتظـر أو ر بأن يـكون الطـارق هو ا
ما  ولكن دائمـا فى كل مرة ال أحد هناك بل
أن تـكـنيـك نص العـرض يـوحى لك بـأن الـكـثـير
من هـذه الـشخـصـيـات  دخـلت لفـضـاء الـعرض
جملرد إراحة الشخصيـة الرئيسية فتقريبا كل
ــداخالت الـــتى تــمت بـــ هــذه الــشـــخــصــيــة ا
الرئيسية تبر وب معظم الشخصيات كان قد
 اإلخـبـار عـنـهـا سردا مـن قبل أى أنـنـا أمـام
بـعـد واحـد لـلـشـخـصـيـة هو مـا تـرسخ فى ذهن
ـرأة  أو مـا حـاولت أن تــقـدمه لـنـفـسـهـا هـذه ا
لـتبرر الـوضعـية التـى هى عليـها  وحـتى وجهة
 مجدى احلمزاوىالـنظـر الواحـدة هـذه لم جتعـلنـا نـتعـاطف معـها

 مهندس الديكور لم يتعامل
كان  مع متطلبات ا
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سرحي جريدة كل ا

>  حصرها قى دور األم الذى أجادت فيه ببراعة ووصلت فيه إلى قمة
النضج فى فيلم أرض األحالم عام  1993مع الفنانة فاتن حمامة  وقد
شاهد عاكسة خبرتها الكبيرة أمام تالميذها من تفوقت فى بعض ا

مثل . ا
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ـسرح اجلـديدة ال تـعرف عن بـهاء طـاهر تـكاد أجـيال ا
سوى وجهه الروائى والقـصصى بوصفه واحداً من كبار

الساردين العرب اآلن.
عـلى أن لـكـاتـبـنــا الـكـبـيـر وجـهـاً آخـر مـهـمـاً وهـو الـوجه
ـسـرح فـتـرة ـسـرحى حـيث كـان واحـداً من أهم نـقـاد ا ا
ــسـرحــيــات الـتى الــسـتــيــنـيــات كــمـا أخــرج عــدداً من ا
ـصـريـة.. إال أن أذاعـهـا الــبـرنـامج الـثــقـافى بـاإلذاعــة ا
ه ـا النـشـغــاله بـعـا ـســرح ر بـهــاء طـاهـر ابـتــعـد عن ا

 ..ôgÉW AÉ¡H

ـــســـرح واألرجح أنه ـــا يـــأســـا من أحـــوال ا الـــروائـى ور
ابتعد للسبب الثانى.

لف الصـغير الـذى أعده الشـاعر شعـبان يوسف وهـذا ا
ـسـرحى بـهـاء طـاهـر مـجرد وتـقـدمه «مـسـرحـنا» عن ا
حتـية عـابـرة لكـاتب كـبيـر ونـبيل لـعلـنـا نسـتـعيـده مرة
ــســرح الـــتى ال شك خــســرت كــثــيــراً أخــرى إلى دنــيــا ا

بابتعاده عنها.

سرحي جريدة كل ا

على خشبة مسرح مركز
طلعت حرب الثقافى
قدم الدكتور نبيل بهجت
عرضاً لألراجوز وخيال
اضى الظل الثالثاء ا
واستضاف بيت
السحيمى مسرحية "أبو
علي" من إنتاج مسرح
العرائس يومى ١٣و١٤
اضي رمضان ا
ويقدم الفنان وليد بدر
اليوم عرضًا للعرائس
ببيت السحيمى أيضًا
فى إطار برنامجه
الرمضانى.

صرية تقريبا الذين رأوا فيها > عملت الفنانة أمينة رزق مع كل مخرجى السينما ا
وجها مصريا بسيطا وعميقا فى آن  كما يظهر حنانا جارفا يتجلى  فى مالمحها
شاعر األمومة تصحبها مسحة من احلزن . مع تعبيرات مليئة 
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الـبـقع احلـمـراء حـيث وقـعت أول بـقـعـة حـمـراء فى حـيـاتـها
عنـدما جـاءها الـطمث ألول مـرة وظلت تـخجل من نـفسـها
كـلمـا جاءهـا من يـومهـا ألن اجملتـمع من حـولهـا كان يـخلط
اخلــوف بـالــعــار بــأشــيــاء أخــرى عـنــد الــنــظــر إلــيــهـا عــقب
مـــجىء احلـــيض إلـــيــهـــا?!. وتـــلـــقى بــالـــفـــســـتــان األزرق فى
حــوض الــصــودا الــكــاويــة.. وحتـكـى عن عالقــتــهــا بــالــبـاب
وصـوت صـفـقـة عـقب خـروج احلـبـيب وعالقـاتـهـا بـأشـيـائه
الـصـغـيـرة خــاصـة سـاعـة يـده الـتى كـان يــنـظـر إلـيـهـا عـقب
"قـضــاء وطـره مــنــهـا".. وعــقب صـوت رنــ الــتـلــيـفــون يـتم
الـتـداعى لتـحكـى لنـا كيف أخـبـرها فى الـتلـيـفون ولم يـع
ـواهــبــهــا بــأن هـنــاك "ست ثــانــيــة" فى حــيـاتـه.. وعـرفت
عـندها خـطأها.. الـذى كان العـالم من حولـها يخـبرها به:
لــو خــنـــتى راجل فــأنـت مــجــرمـــة ودى غــلــطـــتك ولــو راجل
ــســئــولــة عن مــنح ومــنع خــانك فــدى غــلــطــتك بــرده أنــا ا
ـا أن اخلـطأ تـصـاريح اخلـيـانـة فى الـعـالم كـله" وبـالـتـالـى 
ـــبـــادرة بـــإصالحه ورغم ـــســـئــولـــة عن ا خـــطــؤهـــا فـــهى ا
سـمـاعـهـا صـوت رنـ جـرس الـبـاب اخلـارجى وتـبـحث عن
بـخـاخـة اخملـدر إال أنـهـا تـقـرر أنه لـيس هـو ألنه فى الـعادة
رور الـوقت فى عالقة ال مـباالة يأتى مـتأخـرا مسـتهـتـرا 
بكر الزمان وفوات األوان ويقول: "إيه يعنى كبرتى طب ما
ـرأة فى شــجن جـمــيل "الـزمن أنـا بــرضه بـأكــبـر" وتــسـرد ا
مــعــنــاه فى حــيــاة الــست دبالن عــيــون وهــشــاشــة عــظــام
ورخـاوة روح.. الـزمن مـعـنـاه جتـاعـيـد وتـرهالت وخـشـونـة
صـــوت الــزمن مــعـــنــاه فــقـــدان خــصـــوبــة وانــقـــطــاع طــمث
وانـتـهـاء تـاريخ الـصالحـيـة" ومع دق الـسـاعـة ومـرور الوقت
تــغـيـر الـفـســتـان األحـمـر إلى األخـضــر خـلف شـاشـة خـيـال
الــظل وتــرمى بــاألحــمــر فى احلــوض كــمــا تــلـقـى بــأشـيــائه
قـطــعـة تــلـو األخـرى وذلـك عـقب خــروجـهـا لــفـتح الــبـاب له
وتــــخــــديـــره وإحــــضــــار أشـــيــــائـه بـــدالً مــــنه وإلــــقــــائـــهــــا فى
احلــوض.. وتــعــلن أن الـــفــســتــان األخــضـــر كــان هــديــة من
"الــراجل الـوحــيــد الـلـى عـمــره مــا جـرحــنى ألنه كــان قـوى
كــــان بــــيــــقــــول إلــــلى جــــواه أوال بــــأول ومــــا بــــيــــخــــافش من
ــــواجــــهــــة" وذلـك فى إشــــارة قــــوتـه إلى احــــتــــيــــاج األنــــثى ا
ُــحب الــصــريح أى "الــرجل  –الــذكــر" الــقـوى الــشــجــاع وا
بـطـبــيـعـة احلـال ولــيس الـضـعـيف الــهش الـكـاذب. اخلـائن
ــرأة لــيــست فـى "ضــديـة" بــطــبــيـعــة احلــال.. أى أن هــذه ا
كــامـــلـــة ونـــهــائـــيـــة مع الـــذكـــر بل مع صـــنف مـن صــنـــوفه..
اسـتـطـاع الــسـيـنـوجــراف مـحـمـد الـطــايع أن يـحـدث تـوازنـا
ـشـهـد الـبـصـرى وحـافظ عـلى مـنـاطق الـفراغ دقـيـقـا فى ا
ــمــلــوء بــالـــكــتــلــة الــصــمــاء وكــذلك واألخــرى ذات احلــيــز ا
مـنـاطق الـظل والـنــور فى جـمـالـيـات تـشـكـيل دقـيق ومـبـهـر
ـــشــهــد وكـــانت خــطـــة اإلضــاءة مــنـــاســبــة لـــتــحـــقــيق هــذا ا
ــوســـيــقـى الــتى اخـــتــار الـــبــصـــرى اجلــمـــيل.. كــمـــا كـــانت ا
منـتخباتـها لتكـون خبير تـعبير عن خـلجات الشـخصية وما
يـصــاحـبــهـا من انــفـعــاالت كـمــا جـاءت خـطــة احلـركــة الـتى
ــقــاصـد رسـمــهــا الــكــوريــوجـراف مــحــمــد مــيــزو مـحــقــقــة 
اخملرجـة ومتيـحة للمـمثلـة الراقصة أن تـظهر مـواهبها فى
الــتــعــبـيــر اجلــســدى خـيــر تــعــبـيــر فى كــافــة احلــاالت الـتى
أرادت اخملرجة الـتعـبيـر عنـها.. وكـانت دره العـرض البـهية
ــمـثــلـة الــراقـصـة والــتى كـان فى أداء ريـهــام عـبــد الـرازق ا
أداؤها إلـقاء وتـمثـيال غايـة فى التـمكن واإلتـقان ونـادرًا ما
صادفت مـخـرجًا يـجـيـد إذا مثل فـمـا بالك إذا "رقص"?!..
نعم وريهـام عبد الرازق لقد اسـتمتعت بـعرض رشا عبـد ا
ولم أشــعـر لـلــحـظــة بـشـبــهـة "نــسـويـة" أو "فــيـمــيـنـزم" أو أى
شـــعــور أنـــثـــوى إللـــغــاء الـــذكـــر "إلخ.. بل عـــايـــشت مـــعـــانــاة
إنـسـانـيـة "بـحتـة فى مـوقـف إنسـانى صـرف هـو فى الـواقع
صـــــرخــــــة ضــــــد واقـع ظـــــالـم وقــــــاس وبــــــارد وفج ومــــــؤلم.

ضمونة للتخلص كان لى حظ مشاهدة عرض "الطـريقة ا
ــنــعم وإخــراج ريــهــام عــبـد من الــبـقـع" تــألـيـف رشـا عــبــد ا
الـرازق على مسرح غـزل احمللة فى إطار عـروض مهرجان
ـــســـرح والـــعــرض إقــلـــيـم وسط وغـــرب الـــدلــتـــا لـــنـــوادى ا
جلـماعـة "تمـرد" فى نـادى مسـرح األنفـوشى.. ولم أكن قد
قـرأت الــنص األصــلى الـذى قــدمـتـه لى الـكــاتـبــة مـشــكـورة
فوجدت أن اخملـرجة قد اقتـفته والتـزمت به تقريـبا فماذا
كـتـبت الكـاتـبـة وماذا قـدمت اخملـرجة وفـريق مـعاونـيـها من
ـــــ األصـــــلـى وأضـــــاءتـه فى مـــــ رؤيــــــة حـــــقـــــقـت بـــــهـــــا ا

العرض?..
ـنـعم كـتـبت  –فى بـنــاء دقـيق مـحـكم  –قـصة رشـا عـبـد ا
امـــرأة خـــانـــهـــا حـــبــيـــبـــهـــا وأحب أخـــرى فـــلم حتـــتـــمل ذلك
ــواجـهــة الــصــدمــة اعـتــبــرت هــذا الـرجـل وقـصــته مــعــهـا و
كبقعة على ثوبها األبيض ال بد من التخلص منها لتنظيف
هـذا الـثوب وتـطـهيـره وفى نـفس الوقت تـطـهيـر "الـبقـعة –
الــرجل".. هـذه هى الــتـيــمـة  –فى ابــتـســار ال مـفــر مـنه –
ـنـعم بعـرضهـا فى لقـطـات متـتابـعة الـتى قـامت رشا عـبد ا
فى إيـجاز ودقة عبر خـمسة إظالمات وحتى الـنهاية عبر
ـــكــان مــتـــقــاطع ومــتـــتــابع فى مــشـــهــد بــصـــرى واحــد فى ا
نولوج الزمان.. وجاءت هذه اللقطات خالل "تداعى حر" 
ـرأة قــبل حلــظـة قــدوم احلــبـيب ذاتـى فى عـقـل وضـمــيــر ا
ــاضى وهـو اخلـائـن لـيــتـوقف عــنـدهــا الـتــداخل الــزمـنى: ا
زمن احلــدث واحلــاضــر وهــو زمن الــســرد.. إلى أن نــصل
إلى حلـظـة سـمـاع دق جـرس الـبـاب اخلـارجى لـلـشـقـة كـمـا
يـــعــنـى الــعـــودة إلى احلـــاضـــر اآلنى الـــذى هـــو زمن الـــفــعل
ـرأة عن الــتـذكـر ـسـرح.. حــيث تـتــوقف ا ـســرحى عـلـى ا ا
والـتــداعى والـســرد لـتــقـوم بـتــخـديــر ذلك احلـبــيب اخلـائن
ــمـتــلىء بــالــبــوتـاس والـقــيــام بــقــتـلـه وإلـقــائه فـى الـبــانــيــو ا
ــثــابـة والــصــودا الــكــاويـة لــيــذوب جــســده الــذى كــان هــو 
ــرأة.. (ومــ نص الـعــرض يــبـدأ الــبــقـعــة فى حــيــاة هـذه ا
شهـد بصرى مـكون من ركن فيه فـوتيه وبجـواره منضدة
ـرأة وفى الـنـاحـية عـلـيـهـا أبـاجـورة ومـسـجل حـيث جتـلس ا
ـسـرح وفى أقـصى الـطـرف عـلـقت اخملـرجـة األخـرى مـن ا
رأة ـوهـوب مـحـمـد الـطايـع فـسـاتـ ا مع الـسـيـنـوجـراف ا
أمـام شريط أبيض شفاف اسـتخدم كمرآة وكـشاشة خيال
شهد رأة تغير فسـاتينها ليتغـير معها ا ظل عنـدما كانت ا
بــدون حــاجــة إلى إظالم.. الــلــهم إال ضــوء "األلــتــرا" الـذى
ـبـاشر يـضـفى جـوًا شبـحـيًا يـشى بـحـالـة متـجـاوزة للـواقع ا
ــرأة  –عـــبـــر ـــتـــلىء رمـــزا ومـــعـــنى!.. وتـــبـــدأ ا إلى واقع 
ـضــمـونـة ـســجل بـشــرح الـطــريـقــة ا الــبالى بـاك وصــوت ا
ـاء ــطــلــوبــة مـن ا ــقـاديــر ا لــلــتــخــلص من الــبــقع وإعـالن ا
والـبوتـاس والصـودا الـكاويـة ووضع كل مـنهـا فى الـبانـيو –
ـــواد فى حـــوض االســــتـــحـــمـــام وتـــبـــدأ فى تـــقــــلـــيب هـــذه ا
ـتــصــاعـد ثم يــبــدأ الـســرد عــبـر احلـوض وسـط الـبــخــار ا
ـتدفق لـتعـلن: "ناس كـتير نـولوج الذاتـى أو إيثـار الوعى ا ا
وجــودهم فى حــيــاتــنــا مش أكــثــر من بــقــعــة بــقــعــة كــبــيـرة
تكرر.. إلخ" وناشفة ما ينفـعش معاها محاوالت الغسيل ا
ثل هذه الـبقعة اذا نحـتفظ  وتلخص لـنا الفكـرة فى أنه 
ـحوهـا?!. وبفـرض أن حبـيـبهـا "رجلـها ـا نسـتطـيع أن  طـا
 –ذكرها" كان يحب هذا الفستان األزرق الذى ترتديه
وأنه كــان يــثـيــره جــنـســيــا إلى درجـة رهــيــبـة أو هــكــذا كـان
يعتقـد ألن احلقيقـة الفعليـة كانت غير مـا كان يتوهمه عن
نـفــسه من إثــارة وقــدرة جـنــســيـة ومــا كــان يـحب أن يــعــلـنه
وكــانت هى ال حتب أن تــصـدمه.. ومـع دقـات الـســاعـة فى
ــرأة إلى خـــلف شـــاشــة إشـــارة إلى مـــرور الــوقـت تــذهـب ا
خـيـال الــظل لـتــغـيــر فـسـتــانـهــا األزرق وتـرتـدى آخــر أحـمـر
الـلـون والـذى تعـلن أنه لم يـكن يـحـبه ولـكنـهـا اضـطرت إلى
تـغيـيـر األزرق وحرمـانه من آخـر شىء يحـبه نـظـرا لتـأخره
 –كعادته  –عن موعده.. وتعلن أنها لم تكن حتب اللون
ـدرسـة والتى لم تـكن تظـهر األزرق الرتبـاطه بلـون مريـلة ا

العرض ليس به شبهة نسوية
أو أى شعور إللغاء الذكر

السينوجراف أحدث توازناً
شهد البصرى دقيقاً فى ا
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سرحي جريدة كل ا

> من أهم األفالم التى لعبت فيها أدوارا مؤثرة  تمثل بصمة فى عالم
التمثيل نذكر : اجملد اخلالد الدكتور قلب امرأة أوالد الفقراء عاصفة

على بيت كليوباترا البؤساء أريد حالً .
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مسرحية  الطمي واحد
والشجر ألوان.. عنوان
سرحية التى األمسية ا

تقدمهافرقة "طمى"
سرحية يوم اخلميس ٢٠ ا
رمضان فى إطار البرنامج

الثقافى الرمضانى
باجليزويت

العرض عبارة عن منتخبات
من أشعار بيرم التونسى
سمير عبد الباقى وجنيب

سرور وأحمد فؤاد جنم 
وأحلان عدلى فخرى والشيخ

إمام.

 السعى نحو اخللود
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الـشـخـصـيـات لــديـهـا دوافع الـقـتل لــكـنـهـا عـاجـزة عن
الـفــعل. تـعـد جـمــعـيـة أنــصـار الـتـمــثـيل والـســيـنـمـا من
أقــدم اجلـــمـــعـــيــات الـــفـــنـــيــة الـــتى قـــدمت لـــلـــمـــســرح
ـيزها استمرارها والسينما الـعديد من النجوم وما 
ـــســــرح من خالل فى تـــقــــد الـــفــــنـــانـــ مـن هـــواة ا
سـرحية. وذلك ما تقدمه طوال العام من عروضها ا
أنـشـطـة مسـرحـيـة تدعـمـهـا رئـيسـة اجلـمـعـية الـفـنـانة
ـرشــدى. ومن أعـمـال هـذه اجلــمـعـيـة عـرض سـهـيـر ا
كفر التنـهدات للمؤلف رأفت الدويرى إعداد وإخراج
أمير وجـدى الذى قـدمته الفـرقة عـلى مسرح سـاقية
الـصـاوى وحــاول اخملـرج تــقـد رؤيــة عـصـريــة لـنص
الـــدويـــرى الـــذى يـــعــد مـــعـــاجلـــة مــصـــريـــة ألســـطــورة
أوريـست اإلغـريـقـيـة اسـتـطـاع فـيـهـا الـدويـرى أن يـقـر
ـصـرى والـعـربـى حـيـنـمـا بـهـا من الــوجـدان الـشـعـبـى ا
ركـز عـلى فـكـرة الـثـأر بـدايـة فى الـواغش ثم فى كـفـر
الــتــنــهــدات الــتى يــركــز فـيــهــا عــلى الــبــحث عن قــاتل
جـــســاس وقـــد كـــثف اخملـــرج أمــيـــر وجـــدى األحــداث
بـــحـــثًــا عـن تــقـــد رؤيـــة مــعـــاصـــرة تـــربط بـــ قــاتل
جـــــســــاس وقـــــاتل الـــــشـــــعب فـى الــــعـــــصــــر احلـــــديث.
عد من البداية فى تقد فاألحداث ركزهـا اخملرج ا
لـقـطـات تـقـتـرب من شـكل لـقـطـات مـشـاهـد الـسـيـنـما
حـيث يـجمـع أهل الكـفـر جـمـيعًـا فى مـشـهـد واحد ثم
يـبــدأ فى تــفـتــتـهم لــيـقــدم كل شـخــصـيــة عالقـتــهـا مع
ركزية/ جـساس وهبى فى نفس الوقت الشخصيـة ا
الشـخصية الـغائبـة التى تسيـطر على األحداث. وفى
ــشــهــد األول نـرى جــمــيع أهل الــكــفـر وقــد ظــلــمـهم ا
جـسـاس بـشـكل أو بـأخـر والـكل يـسـعى لـقـتـله بـعـد أن
ـشـهـد صـراعًا فـاض به الـكيـل وبالـطـبع يـطـرح هذا ا
ــثــلــهـا ــا  بــ طــرفــ مــخــتــلــفــ هــمــا الــســلــطــة 
جـسـاس كـبـيـر الكـفـر والـشـعب من الـبـسـطـاء غـير أن
هذا الـصراع ليس صـراعًا عـلى السلـطة لـكنه صراع
الـقــوى والـضـعــيف حـيث يــجـور الــقـوى جــسـاس عـلى
حـقـوق اجلـمـيع فـيــقـتل من يـقف فى طـريـقه كـمـا هـو
ـــاظـــيـــة الـــراقـــصـــة الـــتى انـــحـــرفت احلـــال فى زوج أ
بــــســـبـــبـه وكـــذلـك قـــتــــله ألخـــيـه من قـــبـل طـــمــــعًـــا فى
زوجــته.. الــكـل لــديه مــبــررات تـــقــوده لــقــتل جــســاس
بيـنـما مـرة تنـتظـر عـودة أخيـها هـجرس/ أورست فى
ـواصــفـات حــيث يـعــود وقـد األسـطــورة وهـو بــنـفـس ا
تـربى فى مـكان آخـر وتـعلم لـيـعـود بفـكـر يخـالف فـكر
الكفر وينـاهض تقاليد الثأر. ورغم أنه الوحيد الذى
ــســرحــيـــة تــوحى بــأنه ال يــريـــد الــثــأر فــإن أحـــداث ا
الـقاتـل حيث يـقـتل جـساس وتـبـدأ عـملـيـة الـبحث عن
ــفــاجـأة أن بــصــاص يــســعى إللــصـاق الــقــاتل إال أن ا
التهمة بـهجرس وأخته مره. وفى الوقت نفسه يتقدم
كل أفــراد الــقـريــة لـيــعــلن كل واحــد مـنــهم أنه الــقـاتل
ولـكل دوافــعه الـتـى تـؤكــد أنه الـقــاتل. إال أن اإلعـداد
ـوضـوع وجــعل بـعض األفــعـال بال مــبـرر مـثل سـطـح ا
ـره وهـجرس إصـرار بصـاص عـلـى إلـصـاق الـتـهـمـة 
وكــذلك مــبــررات الــشــخــصــيــات لـقــتـل جـســاس وهى
ــشـاهـد مـشـاهـد مـبـررات ضـعــيـفـة مـبـتــورة لـتـصـبح ا
طية وتسعى نحو الشهرة هزلية تبدو كل شخصية 
ـاظـية وأبـو قـردان تـلـك الـشـهرة كمـا هـو احلـال فـى ا
الـــــتى تــــــقـــــود إلـى اخلـــــلـــــود وهـــــو مــــــا تـــــســـــعـى إلـــــيه
الـشـخـصيـات جـمـيـعًـا فاعـتـرافـهن يـعـنى خـلودهن فى
الـذاكـرة بـاعـتـبار أن الـقـاتل هـو اخملـلص الـذى خلص
ـعـاصـرة الـكــفـر من الـظـلم وســعـيًـا من اخملـرج نــحـو ا
وتــــقــــد روايــــة جــــديــــدة يـــجــــعـل احملــــقق يــــصل إلى
الهـزيان فى النـهاية ليـعلن أنه القاتل بـعد أن تأكد أن

 تكرار إيقاعات الدفوف أشاع
مثل لل .. لكن أداء ا جواً من ا
 أضاف  حيوية للعرض

✂✂✂✂

مخرج لديه قدرات فى
رئية تقد الصورة ا
وجرأة فى تفسير النص

هــجــرس لم يـــقــتل بل أن جــمــيـع من تــقــدمــوا لــديــهم
ـبررات لـكـنهم عـاجزون عن فـعل فـعل القـتل ولذلك ا
لم يـقـتــلـوه. ويـأتى إعالن احملــقق بـأنه الـقــاتل لـيـؤكـد
أنه اخملـلص حـيث تـأتى جـمـلـة لـتـؤكـد تـخـلـيص الـبـلد

والعرض من الظلم والظالم.
وقـــــد ســـــعى اخملـــــرج نـــــحـــــو تــــأكـــــيـــــد ذلـك من خالل
الـسـيـنـوغرافـيـا الـتى صـمـمـهـا بنـفـسه ونـفـذتـهـا وسام
سـامح مــسـتـعــيـنًـا بـأقــفـاص اخلـبــز الـشـهـيــرة ومـكـونًـا
مـــنــهـــا شــكـالً جــمـــالـــيًــا ســـواء فى اخلـــلــفـــيـــة أو عــلى
اجلـانبـ لكن الـشكل ظل جـمالـيًا فـقط وثابـتًا طوال
العرض فى ح اسـتخدم أحد األقفاص مرة واحدة
عاناة فى النهاية من قـبل احملقق ليوصى بالسجن وا
وهو ما تـوصى به الصـورة العامـة من البـداية لتـأكيد
أن الـــكــــفـــر يـــعـــيـش فى ســـجـن لـــكـــنه هــــذا الـــتـــصـــور
اجلــمــالى بــســيط ومــضــمــونـه ســطــحى ويــحــتــاج إلى

زيادة تأكيد والتخلص من البنات.
ــوسـيــقى فـى الـبــدايــة مــعــتــمـدة عــلى كــذلك جــاءت ا
لل إيقاعات دفوف لـكن استمرارهـا أشاع حالة من ا
نــــتــــيــــجــــة تــــكــــرار نـــفـس اإليــــقــــاع ونــــفس احلــــال فى
الــتــشـــكــيالت احلــركـــيــة لــلــمـــمــثــلـــ الــتى جــاءت فى
مــشـاهــد الـتــحــقـيق تــشــكـيالت مــكـررة مــعــظـمــهـا فى

العمق األوسط دون البحث عن التنوع.
مثـل أضاف حيوية للعرض وهو إال أن أداء بعض ا
مــــا نــــراه فى أداء إبـــــراهــــيم حـــــمــــدى لــــدور غــــنــــدور
ـتــغـنــدر بـقــدرته عــلى الـتــقـمص والــصـدق الــداخـلى ا
ـــــاظـــــيــــة واحلــــضـــــور وكـــــذلك والء بـــــكـــــرى فى دور أ
الـراقصـة وإن كانـت حتتـاج لبـعض من الصـدق بعـيدًا
دوح فى دور عن اخلجل من الشخصية أما بنعمة 
جليلة فسمـتها الصدق رغم أنها تؤدى شخصية أكبر
من عــمـرهـا إال أنــهـا تـتــحـكم فى انــفـعـاالتــهـا ونـبـرات
صـوتهـا بدقـة كـذلك مرة جنـوى أشرف فى شـخصـية
خـشــنـة تــسـعى لــلـثــأر من قــاتل والـدهــا وتـعــيش عـلى
هـــذا احلـــلم واســـتـــطـــاعـت أن تـــوجـــد نـــبـــرات صــوت
معـادلة لهـذه اخلشونة بـينما اتـسم أداء محمد جالل
ـبـالـغـة الـتى تـؤثـر عـلى الـشـخـصـيـة وجتـعـله يـنـزلق بـا
نحـو الصـراع رغم قدرته الـتعـبيـرية بـالوجه والـعيـن
ــطى أمــا إسالم حــمـدى فـى دور الــتـربـى فــهـو أداء 
لــصــغــر الــدور لــكــنه أضــفى مــســحــة كــومــيــديــة عــلى
الـشــخــصـيــة تـؤكــد حـسه الــكـومــيـدى. كــذلك مـحــمـد
حـــامــد أبـــو قــردان أو الـــعــبـــيط فــهـــو أداء يــســـتــدعى
ــمــثل عـدم ــطى لــلـشــخـصــيــة وإن حـاول ا مـخــزون 
السـقـوط فى هـوة الـنـمـطيـة والـتـقـلـيد وجنـح إلى حد
ــشــلـول كــبــيــر كــذلك هــمــام هــشــام رفـاعـى فى دور ا
حـيث الـقـدرة عـلى الـتـحـكم فى تـفـاصـيل الـشـخـصـيـة

اخلارجية.
بـينـما جـاء أداء عمـرو عمـاد وبسـام سامح فى حـاجة
إلى الـصـدق العـتـمادهـم عـلى نـبـرات صـوت ضـعـيـفة

تكشف عدم العمق فى اإلحساس.
عـمـومًـا الـعـرض يـكـشف عن أمـيـر وجـدى الـذى لـعب
دور احملــقق بـحـنــكـة ووعى لــكـنه يــكـشف عن مــوهـبـة
مــخـرج لــديه قـدرات فـى تـقــد صـورة مــرئـيــة فـقط
ــزيـــد من احلــيـــويــة كـــمــا أن لـــديه جــرأة فى حتـــتــاج 
تـفــســيـر الــعــرض والـســعى إلى طــرح رؤيــة فـكــريـة أو
حتى وجهة نظـر شخصية فقط حتتاج إلى مزيد من

مارسة. العمق يأتى با
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> بزغ جنمها كممثلة قديرة استطاعت أن تهز مشاعر اجلمهور من خالل
ظهورها ألول مرة على الشاشة فى فيلم "أوالد الذوات" 1933 ثم توالى
ظهورها فى عدة أفالم تمثل عالمة فى السينما العربية . سرحي جريدة كل ا

اضى افتتح األربعاء ا
سرحى العرض ا
نير» والذى «السراج ا
دة 15 يستمر عرضه 
سرح يوماً على خشبة ا
العائم.. وهو ليلة فى
حب رسول الله من
إخراج ياسر صادق.
 بطولة طارق الدسوقى.
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هذا حوار نادر أجراه الكاتب الكبير بهاء
طاهر مع الفنان الكبير الراحل كرم
مطاوع الذى كان عمره وقتها  32 عاماً
فقط ونشر فى مجلة الكاتب العدد 65
أغسطس 1966.
تنبع أهمية هذا احلوار من كونه ب
سرح وهو قطب كبيرين من أقطاب ا
ما تفصح عن األسئلة وكذلك األجابة
قدمة التى صاغها بهاء طاهر.. وهو وا
ا يجب أن تكون وذج رفيع  - احلوار- 
عليه احلوارات التى تستخرج من
الضيف أجمل وأعمق ما لديه.
صـرى «كـرم مـطاوع» ـسـرح ا يـعـرف جمـهـور ا
- اخملـــرج الـــذى قـــدم «الـــفــــرافـــيـــر» و«الـــفـــتى
مـهران» و«يـرمـا» - وهى األعـمـال الـتى أثـارت
فى حـــيــنـــهــا أعـــنف اجلـــدل مــا بـــ الـــتــأيـــيــد
احلماسى والهجوم العنيف. ولكن كرم مطاوع
نــادرا مـا كـان يـشـتــبك فى هـذااجلـدل ونـادرا

ما كان يتحدث عن أفكاره.
وكـرم مـطـاوع من أصـغر مـخـرجـيـنا سـنـاً فـهو
فى الـثــانـيـة والــثالثـ من عــمـره وقــد تـخـرج
فى مــعــهــد الــتــمــثــيل وكــلــيــة احلـقــوق فـى عـام

1956 وأخرج أول مسرحية كبيرة له
(الــفــرافــيـر) فـى عـام 1964 عــقب عــودته من
بــــعـــــثــــة فى إيـــــطــــالــــيـــــا. ثم أخــــرج بـــــعــــد ذلك
«مـــذكــرات مــحــتــال» الوســتــروفــســـكى لــفــرقــة
اإلسكندرية ثم «ياس وبهية» لنجيب سرور
و«حـــسن ونـــعـــيـــمـــة» لــــشـــوقى عـــبـــد احلـــكـــيم
و«خــــــادم ســـــيــــــدين» جلـــــو لــــــدولى ـ وذلـك فى
مـسرح اجليب الـذى يتـولى اآلن إدارته بجانب
نشـاطه فى التـمثـيل واإلخراج. ولـكن ماذا عن

تكوينه الفنى ?...
يـحـدد «كرم مـطاوع» مـراحل هـامـة فى تـطوره
الـفـنى: يـحـدد نـقـطــة الـبـدء بـتـجـربـة عـمل فى
ـسرح الشعـبى الذى التـحق به عقب تخرجه ا
فى مـعهد التمـثيل ويحكى عن التـجربة فيقول
ــــــــســـــــرح إن نــــــــوعـــــــاً مـن اإلدراك لــــــــعالقــــــــة ا
بـاجلمهـور قد تكـشف له فى ذلك الوقت: كان
ـــــلك «كى» فـى مـــــســــرحـــــيــــة ــــثل دور ا كـــــرم 
«صالح الدين» لألسـتاذ مـحمـود شعـبان وهو
سرحية اط ا ـطاً من األ دور معقد وليس 
التقلـيدية التى يـسهل فهـمها والتـجاوب معها.
ـســرح الـشــعـبى يــقــدم هـذا الــعـمل فى وكــان ا
الـقاهرة وسط استـجابة مـحدودة ثم سافرت
ـسـرحـيـة الـفــرقـة إلى طـنـطـا وقـدمـت نـفس ا
ولكن جمهور طنطـا استجاب استجابة مذهلة
لــلـــدور ولــلــمـــســرحــيــة. ويـــقــول كــرم إنه أدرك
ـسـرح فى الـعـاصـمـة نـوع سـاعـتـهـا أن تـركـيـز ا
من الـعـبـث وأنه ال حـيـاة لـلـمـسـرح إال بـاتـساع

نطاق جمهوره إلى أبعد حد.
ـرحلـة الـثانـية فـهى بـعثـته إلى أوروبا من أما ا
ـية الـوطنـية سـنة 58 حيث درس فى «األكـاد

ــسـرحـيـة بـرومــا» - الـتى ال تـقـبل إال لـلـفـنـون ا
عدداً مـحدوداً قد ال يـتجـاوز طالـب فى قسم
ـــيــة اإلخـــراج كل عـــام. وقـــد تــعـــلم من األكـــاد
الـكــثـيــر ولـكــنه يـقــول إنه يـدين بــصـفــة خـاصـة
ألســتــاذه «أوراتـزيــوكــوســتــا» بــاالنــتـبــاه إلى دور
الـكـورس. فـقـد اســتـفـاد من حـســاسـيـة أسـتـاذه
ـوسـيـقى لألصـوات الـبـشـرية ـ ال فى الـتـوزيع ا
جملرد خلق نغم ـ بل خللق صراع درامى. ولكن
كـرم يـسـعى إلى تـأصــيل وظـيـفـة الـكـورس عـلى
ا تـعلمها عن أستاذه يقول إنه أسس مخالفة 
ال يــريـد أن يـبــقى الـكــرس مـجــردا عن الـزمـان
ـكـان - كـمـا تــعـلـمـنــا - وال يـريـد - أن يـبـقى وا
شـخصـيـة اعـتبـاريـة بل يـريده أن يـكـون كورس
أكــثــر حـيــاة وإنـســانـيــة. كــروس تـوجــهه ظـروف
واقف الـدرامـا نفـسـهـا وتتـغـير مـواقـفه طبـقـاً 
ـسـرحـية ـسـرحـيـة واألحـداث ا الـشـخـصيـات ا
ـكن أن يـعـطى لـلمـسـرحـيـة حيـاة أكـثـر. هذا و

هو ما يحاول أن يفعله.
وبــعـد انــتــهــاء الـبــعــثــة فى عـام 1963 قــام كـرم
مـطـاوع بـجـولـة فـنـيـة ال تـقل أهـمـيـتـهـا فى رأيه
عن أهـمـيـة البـعـثـة. فـفى بـاريس عـمل مع جان
لـوبـارو فى مـسـرح فـرنـسـا وحـضـر مـعـه إخراج
«األيــام الــســعــيــدة» لــبــكــيت و«بــســتــان الــكـرز»

لــتــشـيــخــوف و«تـاجــر الــبـنــدقــيـة» لــشــكـســبــيـر.
ـنــهج بـارو الـقــائم عـلى ويـقـول كــرم إنه تـأثــر 
احــتـرام الـكــلـمـة واســتـغالله كــافـة اإلمـكــانـيـات
الـبـشـريـة لـلـتـعـبـيـر عن الـتـطـور الـدرامى حـتى
ـمــثل إلى ديــكـور أو كــيـان لــيــمـكن أن يــتـحــول ا
مرئى. وأهم من ذلك ما أفـاده من سلوك بارو
خالل العـمل. فـبرغـم أنه مديـر مـسرح فـرنـسا
- وأكبـر مخـرج مسـرحى هنـاك إال أنه لم يكن
يتـرفع عن أن يعاون عـمال الـديكـور فى تركيب
أجـزائه ورغم أن سـنه ال يــقل عن الـسـتـ إال
أن كـرم رآه يـعمل مـا ال يقل عن 14 سـاعة فى
الـيــوم مــا بــ الــبــروفــات والــتــمــثــيل فــهــو قـد
كرس حياته كلـها لفنه. ويقول مدير اجليب أن
الـفــتــرة الـتى عــمل فــيــهـا مع بــارو هى من أهم

مراحل حياته الفنية.
ـارسته هـذه هى خطـوات تـطوره الـفنـى قبل 
الـعــمـلـيـة لإلخـراج وقـبل أن يـصـبح واحـدا من
ـسـرحــيـة... أمـا عن ـســئـولـ عن حــركـتـنــا ا ا

أفكاره الراهنة فهى موضوع هذا احلوار.
ـسـرحى - > من خالل جتـربــتك فى الـعــمل ا
سرح إخراجـا وتوجيها - ما هى نظرتك إلى ا

كفن وما هى رسالة هذا الفن?
سـرح كتسـليـة» شىء لم يعد له - أعتـقد أن «ا

ـــــســـــرح اآلن لـــــيـس فى مـــــصـــــر وجـــــود وأن ا
ــــثــــابـــة وحــــدهــــا بل فـى الـــعــــالـم كــــله - هــــو 
ـــدى حــضــارة الــشــعب. ولــنــأخــذ «تــرمــومــتــر» 
ـانـيـا ــانى. فـقـد عـرفت أ ـسـرح األ مـثـاال من ا
ـــســرح مـن عـــصــر الـــنـــهـــضـــة ولـــكن أصـــالــة ا
ــانى اآلن جتــعـلك تــشـعــر أنه قـد ــسـرح األ ا
ـكن أن يكون مكتسبا أو سرح  قدم األزل فا
كن أيـضا أن يكـتسب خصائص وافـدا ولكنه 
كان. قومية تصبح بعد فترة تقاليداً خاصة با
ونــفس الــنــظــريــة الــتى تــصـدق عــلى أى شــعب
سرح ـا سلـمنا بـأن ا تـصدق على شـعبـنا. وطا
ظـاهـرة اجـتـماعـيـة وسـلـمـنا بـالـتـالى بـارتـباطه
سرح يدين أيضا باجملتمع فيمـكن القول بأن ا
ـطــلـقــة الـتـى يـدين بــهـا بــاالجتـاهــات الــعـامــة ا
سـرح فى مجـتمع اجملـتمع. وهـذه حقـيقـة - فا
رأســمـالى يــخـتــلف عـنـه فى مـجــتـمع اشــتـراكى

من جميع الزوايا.
> هل يختلف فى وظيفته?

- بـالـطـبع. فـمن الـعـبـث أن أتـصور فـى أمـريـكا
مـــثال مـــســرحـــا تـــخـــتــلـف وظــيـــفـــته أو تـــعــاكس
وتـــخــــالف االجتــــاهـــات الــــعـــامــــة لـــلــــمـــجــــتـــمع.
ـشــاكل تــنـبـع من نـفس فــالــقـاعــدة الــفـكــريــة وا
ــســرح هـو اجملــتــمع واإلنــســان الــذى يــقــدمه ا

إنسان هذا اجملتمع.
ـسرحى وفى بلـدنـا حـدثت ثورة فـى التـألـيف ا
ـســرح شـخــوصـا فألول مــرة مـثـال جنـد عــلى ا
ــــســــرح من هى «نــــحـن».. وحتــــولت أرضــــيــــة ا
أرضـيـة مـسـتـوردة إلى أرضـيـة مـحـلـية وأصـبح
اجملــتـمع هــو مـصــدر اإللـهــام بـالــنـســبـة لــكـتـاب

سرح. ا
> هل مــعـــنى أنك ال تـــؤمن بــالـــتــجـــريــد فى
عـنى أن مؤلـفا مـسرحـيا قـد يتـكلم سـرح  ا
عن «اإلنسـان» بـصـورة مطـلـقـة كمـا هـو احلال

فى مؤلفات بيكيت مثال?
- الرد عـلى هذا يتـلخص فى أن بـيكـيت نفسه
هـو كاتب واقـعى بـالنـسبـة جملـتمـعه. أنـا أعتـقد
أن جتــريـد بــيـكــيت لإلنــسـان من ســمـاته راجع
أســاســـا إلى أن إنـــســان مـــجــتـــمـــعه لم تـــعــد له
ـكان وبالظروف سـمات - فمسـرحه مرتبط با
النفسـية واالجتمـاعية التى يـعيشهـا. وأستطيع
أن أجــزم بـــأن بـــيـــكـــيت لـــو وجـــد قـــبـل احلــرب
ـا كـان هـو بـيـكـيت الـيـوم وأن مـا نراه ـية  الـعـا
ـذهب الــتـجـريـد أن ـنــطق الـعـلــمى  جتـريــدا بـا
هو إال تعبير واقعى عن اإلنسان األوربى الذى
ـيــة من إنـســانـيـته جـردته أزمــانه وحـروبه الــعـا

وحتى من اسمه وحتى من قيمة وجوده.
رجتـلة فى نـهاية سـرحيـات ا ولـو رجعنـا إلى ا
الــعــصــور الــوســطى بـــأوربــا - عــنــدمــا لم يــكن
ـمثل يـجـرؤ عـلى أن ينـتـقم لـنفـسه من األمـير ا
الــذى يـتـحــكم فى مـصــيـره إال بـتــجـريـد قــيـمـته
ونــــوعه - لـــوجـــدنــــا نـــفس الـــشـىء. فـــقـــد كـــان
الــتـــجــريــد وســيــلـــة لــلــتــقــنـع واالنــتــقــام وكــانت
الـشـخــصـيـات الــتـقـلــيـديـة لـلــمـسـرح هـى أقـنـعـة
لـلتسـتر والنـقد. فالـتجـريد فى أى عصـر ينبع 

ثابة ترمومتر سرح   ا
دى حضارة الشعب   
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سرحي جريدة كل ا

سبعة أطفال يهود.. فى
تحدة مهرجان الفرق ا
اخملدج محمد مديح يشارك
فى مهرجان شبرا للمسرح
سرحى احلر بالعرض ا
«سبعة أطفال يهود» تأليف
كارليل تشارتر من إعداده
وإخراجه. العرض الذى
شاركة به فى ينوى مخرجه ا
مهرجان الدراما للفرق
تحدة يلعب أدوار البطولة ا
فيه ياسر محمد محمد
أنور سعيد سليمان عماد
اليمنى نورهان أسامة
ماجدة حسن هيام الريس
نهى محمد موسيقى
محمد ماجد سينوغرافيا
رأفت خالد.

صري حيث أجادت تميثل > تعد أمينة رزق رمزًا  للتراجيديا فى وجدان معظم  ا
أدوارها ونقلت انفعاالتها من خالل تاريخ فنى طويل ظل ظاهرة فى كل حقبة
عاشتها .
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سرحي جريدة كل ا

> رغم أدوارها التراجيدية إال أنها مثلت عدة أدوار كوميدية  وظل بعضها
سرح  منها دورها فى مسرحية "إنها عالقا فى األذهان وصار عالمة فى  ا

هندس وشويكار وسناء يونس . حقاً عائلة محترمة" بطولة فؤاد ا
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يقدم اخملرج أحمد سيف
واطن مهرى» مسرحية «ا
خالل أيام عيد الفطر

على مسرح قاعة احلكمة
نعم بساقية عبد ا

الصاوى.
العرض تأليف وليد
يوسف بطولة محمد
خليف وهالة عجيزة
وأدهم عثمان ومحمد
ناصر وعبد الرحمن
سعيد ومصطفى عبد

احلميد ديكورات محمد
زكريا إضاءة أبو بكر

الشريف.

من ظـروف مـحـلـيـة وال يـنفـى أن الفـن مرتـبط
ـــكـــان نـــابع مـــنـــهـــمـــا بـــالـــضــرورة. بـــالـــزمـــان وا
ـسـرح إذن البد أن يـكـون نـابـعـا من اجملـتمع فـا
كـــمـــا قـــلـت وكل جتـــريـــد أو جتــــريب يـــجب أن

نطق وأال يصبح عبثا. يخضع لهذا ا
هــذا هـــو اقـــتــنـــاعى األول وأعـــتــقـــد ثــانـــيــا أن
ـســرح هـو أخــطــر الـفــنـون كــلـهــا تــأثـيــرا عـلى ا
ــــســـرح أهم مـــركـــز إشـــعـــاع عـــلى اإلطالق. فـــا
ــكن أن ــســتــوى الــثــقــافى واالجــتـمــاعى - و ا
يـصبح مـركـز إشـعاع رهـيب تـنـتشـر عن طـريقه
ــــســـرح هــــو من أهم الــــقــــيم الــــعـــامــــة. أى أن ا
عــنـاصـر تـكــوين الـثـقــافـة الـعـامــة والـرأى الـعـام
لـدى أى شــعب - ألن الـشــكل الــفـنى لــلـمــسـرح
قادر على أن يـنقل  لـلمتـفرج أى قيـمة على أى
مــســتــوى بـشــكـل أســرع وأكــثـر فــاعــلــيــة من أى
أسلوب آخر من أسالـيب االتصال باجلماهير:
ــــشـــاركــــة احلــــيـــة إذن يــــدخل هــــنــــا عـــنــــصــــر ا
ـــبـــاشـــرة والـــتـــعـــاطف الـــوجـــدانـى واالقـــنــاع ا

نطقى من خالل عرض احلدث. ا
سرح ما هو > وماذا عن اجلوانب الفنية فى ا

تصورك لها?
ـســرح كـمــا هـو واضـح من تـيــارات الـتــقـدم - ا
ــسـرحى فـى أوربـا يــعـود إلى األصل أو الــنـبع ا
فـيمـا يتـعلق بـالشـكل أو األشـكال وفـيمـا يتـعلق
ـــعــروف أن ـــســرحى. وا بــعـــنـــاصــر الـــتــكـــوين ا
ــــســــرح هـــو مــــلــــتــــقى الــــكـــثــــيــــر من الــــفــــنـــون ا
الـتشكيلـية ومعروف أيضـا بحكم ترابط بعض
الـفـنــون بـبـعـضـهــا أن هـنـاك فـنـونــا شـقـيـقـة إذا
صحـت التـسـميـة. فـالفـنـون التـعـبيـريـة والفـنون
ـا كان الـتـشـكيـلـيـة تـعـتبـر فـنـونـا شـقيـقـة. وقـد
ـسرح يـضم الـكلـمة بـجـانب الرقـصـة الفـردية ا
ـــوســيــقى واألغـــنــيــة أو اجلــمـــاعــيــة بـــجــانب ا
سرح الـفردية أو اجلمـاعية. ويتمـثل هذا فى ا

اليونانى ومسرحيات القرون الوسطى.
ــســرحـى فى الــعــصــور وبــقــدر انــسـالخ الــفن ا
احلـديــثــة عن ســائــر الـفــنــون الــشــقـيــقــة بــقـدر
حتمية الـعودة إليها من جديد. وقد حاولت أن
أقــوم بــتــجــربـــة من هــذا الــنــوع فـى مــســرحــيــة
ــسـرحــيـة مـن حـيث الــشـكل «يـرمــا» - وكـانت ا
تــسـمح بــهـذه الــتــجـربــة لـوجــود كـورس ورقص
فـردى وجماعى وبانـتوما وامكـان استخدام
الــلــوحــات الــتــشــكــيــلــيــة من خالل الــديــكــور أو

دلـول الـعام لـلـمسـرحـية مع ـمـثل وربـطهـا بـا ا
الـتـحـفظ من الـتـشـكـيل الـصـرف حـتى ال يـكون

العرض مجرد مهرجان أو استعراض.
> بـرغم هذا التحفظ األخـير فإنه يقال أنك
سرحى تـهتم باجلانب اجلمـالى فى العرض ا
أكــثــر من الالزم ويــقـال إن االهــتــمــام بــشـكل
ــكن أن الــعـــرض من الــنــاحــيــة الــبــصــريــة 
ـتـفـرج فى مـتـعـة جـمـالـيـة تطـغى يـسـتـغـرق ا
ــعــنى الــعــام عــلى االهــتـــمــام بــالــكــلــمـــة أو ا

للحدث فما هو رأيك فى ذلك?
وضوعى من - احلـقيقـة أننى أهتم بـاجلانب ا
ـسـرحـيـة عـلى صـعـيـد تـفـسـيـر الـنص خلـدمة ا
الــتـصــور الــعـام لــلــمـؤلـف ولى.. وال ضـيــر بــعـد
ذلك أن يـتـسم هـذا الـتــطـور بـالـطـابع اجلـمـالى
ــــعــــنـى أن يــــأخــــذ الــــعــــرض الــــشــــكل الــــفــــنى

اجلميل... وإن كره الكارهون!
إن االهـتـمـام بـالـكلـمـة يـتم اسـتـيـعـابه من خالل
دراسـة طويلة للمـسرحية وال أعتـقد مطلقا أن
ــســة إضــاءة جــمـــيــلــة تــخــدم فى إبــراز مــعــنى
ـستقى كن أن تـطغى على االنـفعال ا الكلـمة 
ــكن أن تــدعــمــهـا من الــكــلــمــة عـلـى الـعــكس 
ولـنـأخـذ مـثــاال من مـسـرحـيــة «الـفـتى مـهـران»
ــســـرح فى حلـــظــات مـــعــيـــنــة لـــهــا هــو إظـالم ا
أهـمـيـتـهـا. وأظن أن من يـؤمـن بـأهـمـيـة الـكـلـمة
ـمثل كلية لينقل الكلمة سرح وا بحيث يلغى ا
ـسرح أن ـكن له حـ يـسـتخـدم عـنـاصـر ا ال 
يـجـعلـهـا تطـغى عـلى الكـلـمة. فـنـقطـة االنطالق
ــكن أن تـــكــون غــيــر عــنـــدى هى الــكــلـــمــة وال 

ذلك.
> يقـربنا هـذا من مشكـلة طال حـولها اجلدل
- فـما هى فـى رأيك أبـعاد مـسـئـولـيـات اخملرج

سرحى? عن العرض ا

- يـــجب أن نـــســـلم أوال أن اخملـــرج خـــالق وأن
سـرحى. فالعرض اخملـرج هو مؤلف الـعرض ا
ـسرحى لـيس مـلـكا لـلـمـؤلف واخملرج مـفـسر ا
ولــيس مــتــرجـمــا. نــقـطــة االلــتـقــاء بــ اخملـرج
ـؤلف هـى الـكـلـمـة وعــنـدمـا يـصـبـح تـفـسـيـر وا
ؤلف اخملرج للكلمـة أبعد ما يكون عن تصور ا
فيـجب أن يـقف اخملـرج بـشـرط أن يـكـون هذا

ؤلف تماما. التفسير ضد تصور ا
أمــــا إذا كــــان اخملــــرج قــــادرا عــــلى أن يــــكــــسب
الـكلـمـة بـعـدا نـفـسـيـا أو إضـافـيـا لم يـدر بـخـلد
ــفـروض ــؤلف فال غــضــاضــة فى ذلك ألن ا ا
أن يــفـعل اخملــرج هــذا. والـســبب بـســيط جـدا
ــســرحى تــخــضع هــو أن عــمــلــيــة الــتــجــســيــد ا
حلـــــســـــاســــيـــــة وذوق وثــــقـــــافــــة - هـى ثــــقـــــافــــة
ــؤلف. إذن وحــســاســيــة وذوق اخملـــرج ولــيس ا
فالبـد أن نسـلم بـأن هـنـاك إضـافـة ألن النص
ـــــر مـن خالل اخملـــــرج ـــــســـــرحى عـــــنـــــدمـــــا  ا
بتكوينه النفسى والثقافى يكتسب شيئا. وهذه
الـقـضـيـة قـد أصـبحـت مسـتـهـلـكـة وفـرغ الـناس
مــنـــهـــا فـى أوربـــا وانــتـــهـــوا إلـى أن اخملـــرج هــو
مؤلف على النص أثـناء إخراجه وعلى العرض

أثناء عرضه.
> نــــنــــتــــقـل من ذلـك إلى احلــــديـث عن واقع
مــسـرحــنــا اآلن - هل تــرى أن هـنــاك مــشـاكل
ـــــســـــرحى إلى حتـــــول دون وصـــــول الـــــنـص ا

تكامل? ستوى ا ا
- إذا اســتـثــنـيــنـا تـوفــيق احلـكــيم ألمـكـن الـقـول
ـسـرح قــبل الـثـورة كــان يـتـسم بــطـابع هـو بـأن ا
نـفـس الـطـابع الـســيـاسى واالجـتــمـاعى لـبالدنـا
ـسرح وقـتـهـا. وكـان من الـطـبـيـعى أال يـسـتغـل ا
فـهوم الذى سبق أن اسـتغالال إيجابـيا حسب ا
ــــســـرح يـــعــــتـــمــــد أوال عـــلى  أوضـــحـــتـه. كـــان ا

نـصـوص أجـنـبـيـة وحـتى هـذه الـنـصـوص كـانت
تـــخـــتــار بـــشـــكل يـــثــيـــر الـــعـــواطف إزاء مـــشــاكل
مــجــردة: مــواقف مــيـــلــودرامــيــة ومــشــاهــد حب

وتضحية.. إلخ.
وكــانـت احملـــاوالت الــقـــلـــيـــلـــة الـــتى تـــســـتـــهــدف
ـصـرى تـواجه مـصاعب الـتـعبـيـر عن اإلنـسان ا
عـــديـــدة حــتـى لــقـــد تــخـــنق وتـــشل. ثـم عــنـــدمــا
يـزان السياسى فى اجملتمع يكون من يعتدل ا
ــسـرح نــفس مــنـســاقـا فى الـطــبــيـعى أن يــجـد ا
ـعـنى نـفس الـتـيـار الـذى يـعــبـر عن اجلـمـهـور بـا
الـعــريض. فـإذا كـان عــمـر هـذه االنــتـفـاضـة 14
ـــســـرحـــيــة ــكـن الــقـــول بـــأن احلـــركــة ا ســـنـــة 
ــفــهـــوم اإليــجــابى لـم تــتــوافـــر لــهــا عـــنــاصــر بـــا
الـــــتـــــكـــــامـل إال مـــــنــــذ 14 ســـــنـــــة دون إغـــــفــــال
االســتـــثـــنــاء الـــســابـق ذكــره بـــخــصـــوص تـــوفــيق

احلكيم.
سرح أصـبح مركز والنتـيجة احلـتميـة هى أن ا
مغنطة جلميع الـكتاب الذين يستخدمون القلم
كـــمــهــنـــة لــشـــعــورهم بـــأهــمــيـــة هــذه الــوســـيــلــة
ـسرح يـجـتذب وسـرعـة نـفاذهـا. والـنـتيـجـة أن ا
أصـــحــــاب أقالم إذن ولــــيس كــــتـــابــــا درامـــيـــ

ـسرح منـهم فى حلـظة ما ـكن أن يسـتفـيد ا و
ــسـرح وكـاهل ولــكن الـكــثـيــرين يـثــقـلــون كـاهل ا
سـرح كشكل الـعاملـ فيه نـتيجـة بعـدهم عن ا

من أشكال الكتابة والتعبير.
وهــذه فى رأيى هـى أخـطــر مــشــكــلـة بــالــنــســبـة
ـشاكل: شـكـلة كل ا لـلكـتابـة وتـتفـرع من هـذه ا
ــســرحى لــلــمــسـرح مــثل عــدم تــفــرغ الــكـاتـب ا
وسرعـة تنـقل الكـتـاب ب االجتـاهات اخملـتلـفة
ـسـرحـى والتـى يـتـأثرون بـهـا عن فى الـتـألـيف ا
ــــشــــاهـــدة. ثـم االهـــتــــمـــام طــــريق الــــقـــراءة أو ا
بــقـوالب مــسـرحـيــة أكـثـر من االهــتـمـام بــنـمـاذج
بـشـرية تـفـرض نـفسـهـا على الـكـاتب فالـنـماذج
ــاط ولـيــست ــســرح هى أ الــتى نــراهــا عــلى ا
شـــخـــصـــيـــات حـــيـــة وهــــذه ســـمـــة من ســـمـــات
سرح الرومانتيكى والذى لم رتبط با سرح ا ا

يجد نفسه بعد.
> أال تعـتقد أيضا أن استجابة اجلمهور تشكل
عـــامال مـن الـــعـــوامل الـــتى حتـــدد مـــســـتـــوى

التأليف?
ـانــا بـاجلـمــهـور وثـقـة - أنـا مـن أكـثـر الــنـاس إ
بــذوق اجلـــمــهــور وحـــســاســيــتـه وال يــشــ هــذا
اجلـمـهـور أن طـائـفـة مـنهـم قـد اعـتادت تـعـاطى
ــسـتــوى الــهـابـط عـلى ـكــيــفـات الــفــنـيــة ذات ا ا
ــســـتـــويـــات (من نـــاحـــيـــة الـــتــألـــيف أو جــمـــيـع ا
طريقة العرض أو غيره). فهذه الطائفة مجنى
ـسـئول عن هـذه اجلـنـايـة من يعـطـيـها عـليـهـا وا
ـتعة الفـنية الضارة. صنف الردىء من ا هـذا ا
ـا يكون والدلـيل على هـذا أن جمهـورا آخر ر
ـــســرح قـــادر عــلـى اســتـــســاغــة أقـل مــعـــرفــة بــا
ـا نـفـر مـنهـا اجلـمـهور األعـمال الـفـنـيـة التى ر
األول وهــنـــا أشــيـــر إلى جتـــربــتـى مع جــمـــهــور
ــسـرح الـشــعـبى. طـنــطـا عــنـدمــا كـنت أعــمل بـا
فالسبب فى استـجابة هذا اجلمهور هو أنه لم
ــكـيـفـات الـفـنـيــة كى يـنـفـر من الـعـرض يـحـقن ا
الصحى. والدلـيل اآلخر أنه حتى فى العروض
ــسـرحــيـة ال يــخـلــو األمـر من حلــظـات يــسـمـو ا
ـــمـــثل وحلـــظـــتـــهـــا جنـــد فـــيـــهـــا الـــنص أو فـن ا
متـفـرجا مـخـتلـفـا واستـجـابة مـخـتلـفـة من نفس

اجلمهور.
مـرة أخـرى أنـا أعـتـقـد أن اجلـمـهـور هـو أسـتـاذ
ـــؤلف ـــســـرح كـــحـــيـــاة مـــركـــبـــة عـــنــاصـــرهـــا ا ا
ــمـثـلـون - فـأول هــذه الـعـنـاصـر هـو واخملـرج وا
ن اجلـرم اتهام اجلمـهور دائما اجلـمهور. وأنه 
ــسـرحــيـة أو بــاالنـحالل بـاجلــهل إذا لم يــفـهم ا
إذا امـــتــــصـــته ظــــاهـــرة مـــســـرحــــيـــة ذات طـــابع
سئولية أوال مرضى. ففى احلالـة األولى تقع ا
ـــســرحـــيـــة كــنـص وإخــراج - وفى عـــلى عـــاتق ا
ـسرحـية احلالـة الثـانيـة تقع أيـضا عـلى عاتق ا

التى تقدم إليه.
ـسـرح واجلمـهور وإذا نـظرا إلى الـعالقـة ب ا
سـرح ولكن إذا ما ارتفع وأن اجلـمهور يـخلق ا
سرح واجلمهور معا فإن الغلبة تكون مستوى ا
ـكن عـنــدئـذ أن يـوجه دائـمــا لـلـجــمـهـور الــذى 

سرح التوجيه الصحيح. ا
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 نقطة االنطالق عندى هى الكلمة
كن أن تكون غير ذلك وال 
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دعاء طعيمة مخرجة شابة اعتادت تقد
األفكار اجلديدة واجلريئة وفى هذه

التجربة «سكتم بكتم»  تلجأ دعاء ألشعار
صالح جاه "الليلة الكبيرة والرباعيات
مثلون لتقد عرض مسرحى يحل فيه ا
ها محل عرائس الليلة الكبيرة ومقرر تقد

هذا األسبوع من شهر رمضان.
أبطال العرض يتحدثون عن هذه التجربة
وعن تقمصهم لشخصيات العرائس التى

ارتبطوا بها وعشقوها.

فــقط بل سـتــكــون لـلــمــشـاهــدين من مــخــتـلف
األعـمار كما أن الـعرض فى رمضـان سيكون
مـنـاسـبًـا لـنـوعـيـة هـذا الـعـرض. وتـمـنت ريـهام

أن يحقق العرض جناحًا كبيرًا.

زكريا معروف: عبد العاطى
البيروقراطى

يـــؤدى زكــريــا مــعــروف فى الــعــرض دور عــبــد
الـعاطى الـبـيـروقراطى مـدعى الـعـظمـة يـشيع
ب الـنـاس أنه من األعيـان لـكـنه ال يسـتـنكف
ــــولـــد أو أنـه يـــجــــمع أن يــــشــــهـــد أحــــد رواد ا
الـنـقـوط عـلى رقص ابـنـته والـشـخـصـيـة كانت
ضـــمن األوبـــريت الـــذى كــتـــبه صالح جـــاهــ

ولكنها لم تظهر بالعرض.
يـقول زكريا: مـنذ كنت طـفالً فى العاشرة من
عـمـرى وأنــا مـتـعــلق بـأوبـريت الــلـيـلـة الــكـبـيـرة
وعـــرائـــسه ولم أتـــخــيـل أنــنـى قــد أقـــوم بــأداء
أحـــد أدوارهـــا وعــمـــومًـــا فـــالـــعـــرض فـــرصــة
ن لم يــشــاهـدوا ألطــفــال الـوقـت احلـاضــر 
األوبـريت أن يــشــاهـدوا شــخـصــيـات من حلم
ودم وأنـــــا وأثق مـن أن األطــــفـــــال ســــتـــــتــــعـــــلق
بـالـشـخـصـيـات احليـة كـمـا تـعـلـقت بـالـعـرائس
وإن كــان األمـــر مــتـــوقف عـــلى عـــقــلـــيـــة طــفل

احلاضر.

أحمد بسيم شجيع السيما

أحمد بسيم يقوم بعدة أدوار فى العرض هى
بــائع الــطـــراطــيــر وشــجــيع الــســيــمــا والــريس
حنطيرة يقول أنـا سعيد بالعرض ألننا نقدم
الليـلة الـكبـيرة بـشكل تـمثـيل وليس بـالعرائس
وال بـاألسـلـوب الـغـنـائى كـمـا أضـيف لـلـعـرض

. رباعيات صالح جاه
وأكــد بــسـيـم أن الـنــاس ســتــقــبل عــلى الــعـرض
لـسـبــبـ أولـهـمـا إعـادة ذكــريـات أيـام الـطـفـولـة
فـكلـنا تـربـينـا على الـليـلة الـكبـيرة ومـازلنـا نردد
أغـنـياتـهـا. وثـانيـهـما ألن هـذا األوبـريت (اللـيـلة
الكـبيرة) يقدم بطـريقة جديدة مسـايرة للعصر
وبــفـكـر جــديـد كـمــا أنه تـذكــيـر لـلــنـاس بـصالح
جاهـ وتعلـيم أجيـال جديدة ال تـعرف من هو

صالح جاه من خالل أشعاره.

تامر الكاشف القهوجى
 ال يستعجل احلكم

تــامـــر الــكـــاشف يـــؤدى دور دقــدق الـــقـــهــوجى
الــشــخـص احملــبــوب مـن الــنــاس كـــلــهــا لـــكــنه
أحــيــانـا (بــيــمـشـى أمـوره) يــقــول: شـخــصــيـات
الـعــرض لــيــست عــمــيــقــة ألنــهــا تــقــدم بـشــكل
فــــانـــتــــازي ومـــا هــــو أهم مـن الـــشــــخـــصــــيـــات
بالعرض هـو الكالم وكالم صالح جاه هو

بطل هذا العرض.
يؤكـد الكاشف أن احلـكم على الـتجـربة سابق
آلوانــة ألن الـنـاس هم مـن سـيـحــكم عـلى هـذه
الــتــجــربــة كل مــا أســتــطــيع قــوله إنــهــا فــكـرة
جديـدة وبسـيطـة كما أن كـالم صالح جاه

به مساحات تستطيع أن تعمل عليها.

طحون الذى يعيش األلم! األراجوز  ا

مــــحـــمـــد عــــادل الـــذي يـــقــــوم بـــدور األراجـــوز
ـطـحـون لـكنـه يبـحث عن كل شىء الشـخص ا
جـميل يـحب ريـحـانه ويريـد الـزواج مـنهـا لـكنه
يعانى من بحثه عن أى عمل يعيش منه وألن
حبه حـقـيقى تـضـطرب أحـواله حـ تتـوه منه
ــبــدع احلـــقــيــقي الـــذى يــعــيش ريــحــانه إنـه ا

األلم.
يــــقــــول مــــحــــمـــد عــــادل: رغـم أن شــــخــــصــــيـــة
األراجــوز قــد تـكــون لـكل مــبــدع لـكــنى أعـتــقـد
أنـهـا تــرمـز لــصالح جـاهــ نـفـسـه فـهـو رغم
بـحــثه الــدائم عن كل مــا هــو جـمــيل من أكــثـر
الــنـــاس حــزنــا. وهـــذا هــو ســر عــشـــقى لــهــذه

. الشخصية ألننى عاشق لصالح جاه

ريحانة حبيبة األراجوز: أريد بيتًا
وحنانا!

ـسـرح شـدها بـدأت حـيـاتـهـا كـصـحـفـيـة لـكن ا
فـاســتــجــابت لــنــدائه إنــهــا آيــة الــســعــيـد الــتى
تـؤدى دور ريحـانه البـنت الـبسـيطـة التى حتب
ــوالــد األراجــوز وتـــصــاحــبـه فى جــوالتـه فى ا
والـتى تــرغب فى الــزواج مـنه كــمـا يــرغب هـو
في الـزواج مـنـهـا لـكـنـهــا تـلح عـلـيه في تـوفـيـر 

بـيت الزوجية بـينما هو مـقتنع بأن احلب أهم
من بيت الزوجية. تقـول: حولنا أوبريت الليلة
الكبيرة الـغنائى إلى عرض درامى بأن ركزنا
ـوجــودة بـاألوبـريت عــلى اخلـيــوط الـدرامـيــة ا
والــتى كــان ظــهـــورهــا واهــبــا ولم تــخن صالح
جــاهـ فــقـد حــافـظـنــا عـلى كــلـمــاته وأضـفت
إلـى األوبـــريت ربـــاعـــيـــاته الـــتى حتـــوى كـالمــا
يــنــاسب عــصــرنــا وحلــظــتــنــا الــراهـنــة وتــمس

حياتنا وما نراه فى يومنا.

مى حمدى: جماالت التى حتب
شجيع السيما

ـوسيقي العربـية التى عشقت خـريجة معهد ا
ــســرح وحـ عــرض عــلــيــهــا هـذا الــعــمل لم ا
تــتــردد تـــقــول مى حــمــدى: أوُى دور جــمــاالت
التى حتب شجيع السـينما وتسعى خلفه أمال
فى الـــزواج مـــنه وهـــو مـــا يـــحـــدث فى نـــهـــايــة
الـعـرض. تـؤكـد مى أن مـا أسـعـدهـا فى الـدور
فضالً عن أوبريـت الليـلة الكـبيرة هـو مساحة
ـوجودة به ألن جـماالت مـطربة الغـناء احلى ا
سابقـة األمر الـذى يضفى واقـعية عـلى العمل

أمالً فى اقتراب الناس منه وتصديقهم له.
وتـــشـــيـــر مى إلـى اجملـــهـــود الـــذى بـــذله فـــريق
الــعــمـل والــذى يــزداد هــذه األيــام مع اقــتــراب
مـوعد الـعرض "فـنحن مـجمـوعة من الـشباب
ــوهــبـة ونــريــد أن نــقــدمـهــا لــلــنـاس تـمــتــلك ا
وأختـرنا لذلك عـمالً لعـبقرى كـصالح جاه

أخذنا على عاتقنا مهمة توصيل كلماته.

ريهام دسوقى: بلطية الغازية
عتزلة ا

ريـهام دسوقـى تقوم بـدور بلـطيـة الغـازية التى
أعـتــزلت بـعــد تـقــدمـهـا فى الــسن والـتـى تـعـلق
عـلى األحـداث بـالـعـرض تـقـول: رغم سـعـادتى
الـشـديـدة بـالـعـرض إال أن خـوفى أيـضـا كـبـيـر
ألنـنـا جمـيـعـا - تعـلـقنـا بـعرائس صالح الـسـقا
الرائعة والتى ال أدرى هل سيستقبل األطفال
ـمـثـلـ أم ال بـعـة تـعـلـقـهم بـشـدة اسـتـبـادلـهـا 

بالعرائس.
ـسرحـية لـلصـغار  وتضـيف ريهـام: لن تكـون ا

 تامر الكاشف

 محمد عادل

 أية السعيد 

 مى حمدى

ريهام دسوقى

أحمد بسيم 
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سرحي جريدة كل ا

> اللواء محسن
النعمانى محافظ
سوهاج و د. أحمد
مجاهد رئيس هيئة
قصور الثقافة شهدا
أمس (األحد) حفل
ختام ليالى احملروسة
الذى أقامه الفرع
الثقافى بسوهاج حتت
إشراف محمد موسى
تونى مدير الفرع.
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مثال أعلى ألى مواطن عربى يريد أن ينفع نفسه وينفع وطنه 
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ويـقدم بـهـاء طاهـر عـرضاً وافـيـاً لـلمـسـرحيـة مـنذ أن
ـســرحـيــة أجـواء الــقـاهـرة بــعـد فــشل ثــورتـهـا تـصــور ا
الـثـانــيـة ضـد الـغـزاة الـفـرنـسـيـ عـام 1800 فـهـنـاك
فـظائع ارتكـبها الـفرنسـيون من قـتل وتنكـيل وغرامات
خــيـالـيـة ومــهـيـنــة وبـعـد ســلـسـلـة أحــداث ومالبـسـات
يأتى الشـاب احلالم إلى الـقاهرة لـطلب العـلم ويبحث
عن الـــعــدل وســـرعــان مـــا يــكـــتـــشف هــذا الـــشــاب أن
مـدافع الفرنسيـ تقف على مشـارف القاهرة وتدور
سرحية كـما هو معروف وينـتهى أمر الفتى أحـداث ا
بـقتل اجلـنـرال (كـليـبـر) وتـبدأ احملـاكـمـة ويأخـذ بـهاء
سرحـية أن شـخصـية احللـبى هى التى طـاهر علـى ا
تــشــغل مــســاحــة االهــتــمـــام الــكــبــيــر بل الــكــامل أمــا
ــــاط أو الــــشـــــخــــصـــــيــــات األخــــرى فـــــهى مـــــجــــرد أ
شخصيات مكملة واخلطر فى ذلك- كما يرى طاهر
- أن شـخــصــيــة وحــيــدة ال تـســتــطــيع أن تــتــحـرك فى
فـراغ وهـنـا يـعـود مـرة أخـرى لـلـمـقـارنـة بـ (هامـلت)
و(احلـلـبـى) ولـكن طـاهــر يـثــنى عـلى احلــوار ويـصـفه
بــــأنه رائـع فى أغــــلب األحــــيـــان وكــــان شـــاعــــريـــا دون
تــكـلف فى ظل حــوارات فـظـة فـى مـسـرحــيـات أخـرى
تغمش األذن بحجة الواقـعية كذلك يشيد بهاء طاهر
بـعبـد الـرحيم الـزرقـانى مخـرج الـنص وال ينـسى بـهاء
ـمـثــلـ فـيــقف أمـام كل واحــد مـنـهم وتــعـلـو طـاهــر ا
مـثل محـمود احلـدينى: (الـذى لعب نبـرة الثـناء عـلى ا
دور سـليـمـان احلـلـبى) فـكـان مـفـاجـأة حـقـيـقـيـة وسارة

وسم. فى بداية ا
ــســرحــيـات الــعــشــر الـتى وبـالــطــبع لن نــتــوقف عــنـد ا
حتـدث عنهـا بهـاء طاهـر وقرأها قـراءة عمـيقة وهى
ـهزلـة األرضيـة) ليـوسف إدريس و(الزوبـعة ولـيالى (ا
ـســامـيــر) لـسـعــد الـدين احلــصـاد) حملــمـود ديــاب و(ا
وهـــبـــة و(الـــزيـــر ســـالم) و(عـــلـى جـــنـــاح الـــتـــبـــريــزى)
أللــــفـــــريـــــد فــــرج و(مـــــأســـــاة احلالج) لـــــصالح عـــــبــــد
ة) لعلى سالم مر) و(البـر الـصبور و(أغنيـة على ا
ثم يـتـوقف فـى نـهـايـة الـكــتـاب عـنـد مـســرحـيـة هـابـطـة
ــنــعم وهى (الــشــنــطــة فـى طــنــطــا) من إخـــراج عــبــد ا
مـــدبـــولـى وتـــألـــيف حــــســـ عـــبـــد الـــنــــبى وفى هـــذا
الـعرض يـضـطر بـهـاء طاهـر لالحـتجـاج بل لالحـتداد
سرح الـذى يعـشقه وهـناك دعـوى زائفة خـوفاً علـى ا
ـانـع بـعـد يـوم من الـعــمل الـشـاق أن يـجـد تـقـول: (مـا ا
ــســرح أو الـســيــنــمـا اإلنــسـان الــتــســلـيــة الــبــريـئــة فى ا
مـثالً).. وهـنـا يطـرح بـهـاء طـاهـر احـتـجـاجه وصـرخته
ـدوية فى وجه هذا الشعـار الذى يبدو بـريئاً ولكنه ا
ـسـرح اجلاد يـحـمل فى طـيـاته كل مـقـومـات تـدمـيـر ا
ــسـرح احلـقـيـقى لم ويــقـرر: (نـحن نـزعم أوال أن فن ا
يــكن فى يــوم من األيـام فن الــتـسـلــيـة الــبـريــئـة بل هـو
غـرضـة!.. الـتـسـليـة االسـتـفـزازية دائمـاً فن الـتـسـلـيـة ا
ـتـفرج لـيـزداد وعـيا الـتى تـهدف إلى حتـريك وجـدان ا

بظروف الواقع الذى نحياه).
وفـى مـقـال آخـر يـضـطــر بـهـاء طـاهـر لــشـرح وتـفـسـيـر
رؤيته العامة للمسرح رداً على أحد القراء الذى يرى
ؤلف أن بهاء يتجـنى على اجلمهور ويقف فى صف ا
واخملـرج هذا الـقـار يرى أن انـصـراف اجلمـهور عن
سرحيات اجلـادة إنه ال يجد نفسه فيها فهى هذه ا
ال تناقش قضاياه احلقـيقية كما يرى القار الكر

وهــنــا يـــقــول بــهــاء طـــاهــر: (إنــنـى ال انــظــر لـــلــمــســرح
ـسرحـية معـزوالً عن باقى الـفنـون فإذا كـان جمـهور ا
اجلـادة قــلـيالً وإذا كــان الـعــكس صـحــيـحــا فـإن نـفس

الظاهرة تصادفنا فى كل مجاالت حياتنا األدبية).
ويسـتطرد بـهاء فـى تفسـير حتـامله عـلى اجلمـهور فى
بــعض األحـيـان بـل إنه ال يـراه حتـامالً بـل يـراه نـوعـاً
من الــتــرشــيــد والــتــحــذيــر من مــســرح هــابط يــدمــر

سرح واجلمهور معاً. ا
الـكتـاب يـفـصح عن وجه مـشـرق آخر لـلـكـاتب الروائى
بـــهـــاء طــاهـــر هـــذا الــوجـه الــغـــائب عن قـــراءه وهـــنــا
أنـاشـده بـقوة أن يـعـيـد نشـر هـذا الـكتـاب مـرة أخرى
سرح ويـضيف إليه كل ما كـتبه فى مجلـتى الكاتب وا
فــهـذه الــدراســات سـتــلـقى ضــوءاً عــلى فـتــرة ومـرحــلـة

صرى. سرح ا أراها كانت مشرقة فى تاريخ ا

عـنـدمـا قــدمه الـكـاتب الــراحل الـكـبــيـر يـوسف إدريس
ـاضى فى مجلة فى منتـصف الستـينيـات من القرن ا
ــســرحى الالمع الــكــاتب وصــفه بــالــنــاقــد واخملـرج ا
تاز واآلن بعد والذى ال يعرفه القـراء ككاتب قصة 
أن هـجر الكـتابـة النقـدية للـمسـرح واإلخراج وأصبح
واحــداً من أهـم وأكــبــر الــســاردين الــعــرب غــابت عن
الــنــاس صـورته الــنـاصــعـة كــنـاقــد مــسـرح بل من أهم
الــنـاقـدين لـلــمـسـرح فى زمن الــسـتـيـنــيـات حـيث عـمل
مــحــرراً ومـذيــعــاً ومــخـرجــاً إذاعــيـاً مــنــذ عـام 1957
حــتى أنه كــان فـى عـام 1972 نــائب مــديــر الــبــرنـامج
الـثــانى بــاإلذاعى وكــان يــنــشـر مــقــاالته الــنــقــديـة فى
ـادة ـســرح) وعــمل مــحــاضــراً  مــجــلــتى (الــكـاتـب) و(ا
عـهد الـسينـما واشتـرك فى عضـوية وفد (الـدراما) 
مـصـر فى مـؤتـمــر كـتـاب أسـيـاو أفـريـقـيـا فى نـيـودلـهى
ــسـرحى عـام 1970 وشــارك فى مـهــرجــان دمــشق ا
عـــام 1972... إنـه الـــكـــاتب الـــكـــبـــيـــر (بـــهـــاء طـــاهــر)
صـاحـب (قــالت ضــحى) و(شــرق الــنـخــيل) و(بــاألمس
ــــلك جــــئت) و(خــــالـــتـى صـــفــــيـــة حـــلــــمت بك) و(أنــــا ا
والدير) و(نقطـة النور) و(واحة الغروب) و(ذهبت إلى
شالل).. فضالً عن كتابـيه (أبناء رفاعة) و(فى مديح
ــثــقـفــون يـعــرفـونـه كـكــاتب قـصــة وروايـة الــروايـة).. وا
قاالت والدراسات باألساس رغم أنه قدم عـشرات ا
قاالت سرح هذه ا النقدية واحلـوارات فى مجال ا
والدراسـات واحلوارات الـتى لم يـكـتبـها كـاتب عـجول
أو نـــاقـــد مــجـــامل بل نـــاقـــد له رؤيــة ومـــنـــهج ويـــبــنى
عـلـيهـمـا ما يـكـتـبه وقد اخـتـار وانتـقى الـكـاتب الكـبـير
بــعض هـذه الــدراسـات وجــمـعــهــا فى «كـتــاب الـهالل»
مـارس 1985 واخـتـار عـنـوانـا لـهـا: (10 مـسـرحـيـات
مـصريـة - عـرض ونـقد).. عـنـوان شـبه عادى لـكـتاب
ــســرح أراه غــيــر عــادى كــتــاب ال يــعظ وال فى نــقــد ا
يــقـدم الــنـصــائح وال يـعــنف وال يـجــامل عـلى طــريـقـة
كـتـاب (االنـتـقــام) وال يـجـامل لـكى يـكـسب مـقـعـداً فى
قـلب أحد إنه كـتاب بـاختـصار يـرى ويشـخص موطن
الـداء ويـقـتــرح من مـوقع الـعـارف والـدارس واحملب -
ـسرح والـعـاشق له فـلم يـقـدم مـقاالت جـداً - لـفن ا
ولم يكتبها إال من مـنطلق هذا العشق وبالتالى خسر
كـتـبة الـنـقد بـعض الـناس ولـكـنه كـسب نفـسه وقـدم 
سـرحى كـتـابـاً فـريـداً يـظل مـتألـقـاً مـهـمـا مـرت عـليه ا
األيـام وكــلــمـا قــرأت هــذا الــكـتــاب أشــعـر بــأنــنـا إزاء
ـسرحية كاتب وناقـد كبير خـسرته احلركة الـنقدية ا
ـــقـــاالت والـــدراســـات لـم تـــكن نـــظـــرة عـــابـــرة فـــهـــذه ا
والسالم بقـدر ما كانت تـقدم رؤية تـكاد تكـون شاملة
ـسـرح فى مـصـر فى زمن ومـوضــوعـيـة وعـمـيـقـة عـن ا
نــهــوضه الــكــبــيــر زمـن يــوسف إدريس والــفــريــد فــرج
ومـحــمـود ديــاب وجنـيب ســرور وكـرم مــطـاوع ونــعـمـان
عــــاشـــــور وســــعــــد الـــــدين وهـــــبــــة.. وحــــمـــــدى غــــيث..
وغـيرهم.. زمن كـانت الـدولة لـهـا مسـئـوليـة فى رعـاية
الــفـنـون واآلداب بـشـكل كــبـيـر ورغم ذلك لم جنـد فى
كــتـــابــات بــهــاء طـــاهــر الــنـــقــديــة هــتـــافــاً وال صــراخــاً
سـرح يتحـدث عن النظـرية االشتـراكية بل يطـالبـنا 
راح بـــهـــاء طـــاهـــر يـــنـــتـــقـــد هـــذه الـــنـــظـــرة الـــدعـــائـــيــة
األيــديـــولــوجــيــة بــشــدة فــقــبـل أن يــتــحــدث فى كــتــابه
ــسـرحـيـات الــعـشـر قـدم دراسـة ـذكــور سـلـفـا عن ا ا
ـــســــرح واجملــــتـــمع) جــــادة ومـــهــــمـــة حتـت عـــنــــوان: (ا
ـسـرحـيـتـ أولـهـمـا مـسـرحـيـة صـيـنـيـة وعـرض فـيـهـا 
ـــنـــاطق الـــنـــائـــيـــة) وتــدور عـــنـــوانـــهـــا (الـــشـــبـــاب فى ا
ـاشــيــة الــتى ــســرحـيــة فـى أحــد مـراعـى اخلــيــول وا ا
ـسـرحـيـة تـديـرهـا الـدولـة وتـدور أحــداث كـثـيـرة فى ا
تــتــعـلـق بـاألمــانــة والــشــرف والـواجـب واحلب وغــيـره
ـوعــظـة حــسـنـة خالصــتـهـا: (إن ـسـرحــيـة  وتــنـتـهـى ا
الــفــرديـة طــريق مــســدود.. وإذا ســلــكت هــذا الـطــريق
فــــســـوف تــــدمــــر نــــفــــسك فــــارجع لــــصــــوابك مــــازلت
تسـتطـيع).. ويوجه بـهـاء طاهـر نقـداً شديـداً إلى هذه
الـطــريــقــة إنـهــا - كــمــا يـقــول - تــنــبـنـى عـلـى مـواقف
زائفـة وهى تزعم أنـها تنـتمى للـواقعيـة ولكنـها أقرب
سـرحـيـة سـوفـيـتـيـة ثـانـية لألسـاطـيـر ولـكـنه يـعـرض 
وهى (بالتــــون كــــريـــشــــبت) وهـى أكـــثــــر إمــــتـــاعــــاً من
األولى وأحــكم بــنـاء ولــكـنــهـا تــدور فى ذات األجـواء
سرحية الصينية وهناك وجه شبه كبير بيـنها وب ا

ولكن مـا يسـتحق الـوقوف عـنده - كـما يـقول طـاهر -
أن عـرضـهــا اسـتـمـر 25 عــامـا مـتــصـلــة ويـحــلل بـهـاء
سرحية أسـباب هذا الصمود الـغريب العجيب لـهذه ا
ـســرح الــهـادف الــبــسـيــطــة ولـكــنه يــخـلـص إلى أن: (ا
ـطـبق بـهـا فى روسـيـا والـصـ وغـيرهـا من بـصـورته ا
بالد الـكـتـلـة الـشـرقـيـة ال يبـدو فـى نـظـرى حالً سـلـبـياً
ـسـرح واجملـتمع بـل إن لدى كل ـسـألة الـعالقـة بـ ا
األسـبـاب الـتى جتـعـلنى أعـتـقـد أنه حل خـاطئ تـمـاماً
فـالـنـاس يـسـمـعـون حـقـاً ولـكـنـهم يـسـمـعـون مـا ال قـيـمة
ـيـكـانـيـكى الـذى يـعـكس ـسـرح ا له).. وبـهـاء ال يــدين ا
وجهة النظر األيديـولوجية بشكل مباشر فحسب بل
ـسـرحـيـات يـوجه مـهـام نـقـده إلى مـخـتـلف الـظـواهـر ا
سرح الـهابطة فى ذلك الوقت مـطالبا باالنـتباه إلى ا

اجلاد.
وبــالــطــبع بــعــد هـذه الــدراســة اجلــادة والــتــأســيــســيـة
ــسـرحــيـات مــصـريــة جــيـدة فى ذلك يــتـعــرض طــاهـر 
ـــســرحـــيـــات (ســلـــيــمـــان احلـــلــبى) الــوقـت أول هــذه ا
أللـفـريــد فـرج ويــعـقـد مــقـارنــة بـيـنــهـا وبــ (هـامـلت)
لـشكسبير بل بـ الشخصيـت (احللبى) و(هاملت)
ـقـارنـة احلـرفـيـة بـ الـنـصـ ولـكـنه وهــو يـسـتـبـعـد ا
شـكلـة) بيـنما ينـسب نص (احللـبى) إلى (تراجـيديـا ا
(هـامـلـت) تـأتى فى ســيـاق تـراجــيـدى صــرف وهـنـاك
ـشـكـلة فـرق ب االثـنـ أو الـطـريـقـتـ فتـراجـيـديـا ا
أكثر مـحدوديـة عن التراجـيديا احملض وهـذا ما قدر
ـسرحـيـة (سـليـمـان احلـلـبى) البـاحث عن الـعـدل عـبر
ة العـنف الـذى ال مفـر مـنه إزاء أحـداث قاهـرة وظـا

سرحى  اخملرج ا
الالمع الذى أصبح
واحداً من
 أهم وأكبر

الساردين العرب

قدم
رؤية

عميقة
وموضوعية
للمسرح
فى زمن
نهضته

 دراساته
كانت
جادة
وتأسيسه
فى
قراءتها
للمسرح
صرى ا

شعبان يوسف

سرحي جريدة كل ا
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> الفرع الثقافى
بالقليوبية برئاسة الكاتب

محمد عبد احلافظ
ناصف أقام األربعاء

اضى حفل تأب بقصر ا
ثقافة بنها للفنان الراحل
محمود العطار. ا لعطار
تخرج فى كلية الفنون
اجلميلة جامعة القاهرة
وعمل بقصر ثقافة بنها
وساهم بفاعلية فى

احلركة التشكيلية منذ
تخرجه فى أوائل

السبعينيات.

≈∏«L âª∏X É¡∏c ±hô¶dG
 هـكــذا بـدأ اخملــرج عـلـى خـلــيـفــة حـديــثـة مع
مـسـرحـنا فـقـلـنا له هـذه فـرصـة لتـحـدثـنا عن
جتربـتك مع نبيل منيـب ومدرسته التى تخرج
فــيــهــا الــعــديــد من جنــوم الــتـمــثــيل وتــدريب

التمثيل فى مصر!
أسـتـاذى الــوحـيـد فى الـتــمـثـيل هـو نــبـيل مـنـيب
عـهـد ومع كـامل إحتـرامى لـلمـعـهد لـقـد دخلـنـا ا
الـذى تـعــلـمت فــيه وأعـطــانى الـشـهــادة لـكن لم
عهد سوى نبيل منيب حيث يعلمنى تمثيل فى ا
ــلـك مــنـــهـــجًــا مـــتـــكــامالً كــان الـــوحـــيــد الـــذى 
نـهج لى ستـراسبرج فى وحـقيقـيا بـعد دراسـته 
ــنــتــهى اإلخالص يــريــد إفــادة فــرنــســا وكــان 
تـالمـــيـــذه وتـــقـــد جـــديـــداً وهـــو أول من وضع
مثل أيدينا على منهج علمى متكامل لتدريب ا
ووقــتـهـا نـظـر إلــيه الـكـثـيـر بــاسـتـنـكـار وإلنه كـان
ـسرح الـقـومى ويقـوم بـالـتدريس من مـخرجًـا بـا
اخلارج عـملـوا له مشـكلـة واستـبعـدوه حتى بـعد
فـــتـــرة فى ظــروف أخـــرى وكل مـــنــاهـج تــدريب
الــتـمــثــيل فى مــصــر وأهم مــدربى الــتــمـثــيل فى
مـصــر اآلن هم من تالمــذته مــثل مــحـمــد عــبـد

الهادى وأحمد كمال وأحمد مختار.
هل كــانت كل هــذه الــتــجــارب واخلــبـرات الــتى

ذكرتها سببًا فى قلة أعمالك اإلخراجية?!
لألسف نـعم فـأنا قـدمت فى حيـاتى كـلهـا ثالثة
عـروض إخـراجـيــة ومع كل جتـربـة كـنت أخـاف
ــعـــانــاة من اخلـــبــرات الـــســـيــئـــة الــســـابــقـــة مع ا
ـيزانية الفقـيرة ومشكلة اإلداريـة والروتينية وا
ـمثـل ألنـها فى حلـظة تـكوين فـريق عمل من ا
ــــثالً بــــســــبب الــــســــيــــنــــمـــا أو ــــكن تــــفــــقــــد 
ـــســرح غــيــر مـــجــدى مــاديــا أو الــتــلـــيــفــزيــون وا
مـثل من جـماهيـريا بـجانب تعـبه وقلـيل من ا
يريد تقد عـمل جيد وهذا ما كان يجذب من
يـعمل مـعى وكـنت دائـمًا أخـتـار نـصوصًـا جـيدة
ــثـــلــ قــلــيل حــتـى أســتــطــيع احلــفــاظ بــعــدد 

عليهم لنهاية العرض.
أريــدك أن حتـدثـنـا عن هــذه األعـمـال الـثالثـة

التي ال يعلمها الكثير?
أول عـرض لى كان (اخلطـاب) تأليف مـيخائيل
رومـان وكــان مــشـروع تــخــرجى ثم قــدمـتـه عـلى
مـسـتوى االحـتـراف عـلى مـسرح الـسالم بـطـولة
الـســيــد خـاطــر وطــارق لــطـفى وســمــيـحــة عــبـد
الــهــادى واخـــتــرت هــذا الــنـص خــصــوصًــا ألنه
صـعب جــدًا فى فــهـمه كــنص وشـديــد الـرمــزيـة
وكـان حتديًا بالـنسبة لى فى اسـتخدام الوسائل
اإلخــراجــيــة لـفك هــذه الــرمــزيـة وأتــصــور أنـنى
حلد كبيـر جنحت فى هذا األمر وكان العرض
الثـانى هو (لـعب عـيال) تـمصـيـر عن نص (ليـلة
القـتلـة) وأخر عـرض كـان (بيت الـدميـة) بطـولة
بوسى وأشرف عبد الـغفور وكان يناقش قضية
رأة فى اجملتمع والغريب أن هذا النص كتب ا
مــــــنـــــذ حــــــوالى 100 ســـــنـــــة ومـــــازال يــــــنـــــاسب

مجتمعاتنا حتى اآلن.
وأين أنت كممثل?!

وضوع فـالتمـثيل فى مصـر يحتاج نسيت هـذا ا
إلي مجهود نفسى كبير.

على أي مستوى?
بالـطبع على مـستـوى العالقات وأنـا خايب جدًا
ــمـثـلـ ــوضـوع وهـنــاك الـكـثــيـر من ا فى هـذا ا
الـذين يـسـتـطـيـعـون الـعمـل بـهـذه الـطريـقـة ولـكن
بــشــكل رد وسىء جــدًا وشــاهــدت هــذا كــثــيـرًا
أثناء عمـلى لفترة كـمساعد مـخرج بالتـليفزيون
والــــكل مـــعـــذور ألنـه ال يـــوجـــد قــــنـــوات اتـــصـــال
ــمــثـلــ فى اخلـارج شــرعـيــة بـ اخملــرجـ وا
ـمثل ـمـثـلـ أيًـا كـان هـذا ا جتـد وظـيفـة وكـيل ا
كـــــبــــيــــرًا أو صــــغــــيــــرًا ويــــذهـب هــــؤالء الــــوكالء
ـصــلـحـة ـمــثـلــ وا ـشــاريع الـتــخـرج الخــتـيــار ا
ـثل مــتـبـادلــة لـكن هــنـاك فى اخلــارج ال أحـد 
إال احلــقـيـقـى واجلـيـد أمــا في مـصــر فـأى حـد

بيمثل.
وبـعــيـدًا عن الــتـمــثـيل واإلخــراج فـيــمـا تــعـمل

اآلن?!
ـمـثل الـذى تـركـيـزى كــمـدرب تـمـثـيل بـاســتـديـو ا

أنشأه محمد عبد الهادى.
مــا هــو مــنــهــجك الــذى تــعـــمل به فى تــدريب

مثل?! ا
أوال هــو لـيس مــنــهـجـى بل مـنــهج مــحــمـد عــبـد
ــيـة ــنــاهج الـعــا الــهــادى مــأخـوذ من عــدد من ا
ــعـروفــة مع اجــتــهـادات مـن عـبــد الــهـادى و ا
ـنهج قـائم على أن أقـلمـتهـا على مـصر وهذا ا
الـــتــــمـــثـــيل عـــلـم مـــثل أى عـــلـم له أسس نـــقـــوم
بـتحـليل هـذه األسس وتفـكـيكـها وإيـضاح كـيفـية
عــمل كل جــزء ومــيـــكــانــيــزم تــواصـــله مع بــقــيــة
اذا األجـزاء ومنهـا نعـرف ماذا يـعنى الـتمـثيل و
ـــثل?! ومــــدرب الـــتــــمـــثـــيـل هـــنـــا دوره وكـــيـف 
تدرب وتـفجير طاقاتـه وتوجيهه نحو تـنشيط ا

كيفية إمتالك أدواته وتنميتها.
ومـا هـى أسس الـتــمـثــيل هــذه الـتى تــعـمــلـون

عليها?!
أول هــذه األسس هــو الــتــركـيــز الــذى يــجب أن
مـثل وكيف يسـتطيع أن يـركز. بإرادته يتعـلمه ا
ــصــداقــيـة وكــيف ويـنــفــصل عـن كل شىء ثم ا
ـقـنع ـمـثل ويـصـبح له قـالـبه الـفـنى ا ـتـلـكـهـا ا
اخلــاص به وبــعــد ذلـك االرجتــال الــذى يــنــمى
ـمـثل ويـعـطـيه اخلـيـال وسـرعـة الـبـديـهــة لـدى ا
ــمــثل أن أرخص ذهــنــاً حــاضـراً لــذلـك نـعــلم ا
وأقـل شىء أهـــمـــيـــة فـى الـــتـــمـــثــــيل هـــو الـــكالم
عـنى الـذى وراء هـذا الـكالم كيف فـاألهم هـو ا

يـــفــهـــمه ويــعـــيه وكــيـف تــقـــوم بــالـــتــمـــثــيل وأنت
صـــامت ونـــعــمـل عــلـى كل هـــذه الــعـــنـــاصــر في
اجلــــزء األول من الــــفـــصل وفـى اجلـــزء الــــثـــانى

نعمل على نص نطبق فيه ما تدربنا عليه.
ـثـلـ ـســرحـيـ كـيف يـكـونـون  ولـلـشـبـاب ا

جيدين?!
كــــمـــا قــــلت لك بــــاالســـتــــعــــداد فى الـــبــــدايـــة 
ــســتــمــر مع الــشــغل الــكــثــيــر ويـبــقى الـتــدريب ا

أجمل لومعهم الثقافة.
مثل مثقفًا?! وكيف نرى أهمية أن يكون ا

فى أى مــهــنـة كــلــمـا كــنت مــثـقــفــا كـلــمــا أبـدعت
فالـعالم كـله مـتشـابك وفى الـثقـافة سـعة إدراك
ـثقف مـثل ا ـستـويـات وا تـفيـدك عـلى جمـيع ا
الذكى هـو من يسـتـطيع أن يـخفـى هذه الـثقـافة
ــثل وقــلــيل مــنــهـم من جنح عــلى رأســهم وهــو 

الفنان محمود مرسى.
وما رأيـك فى مشـكـلـة خـريجى االسـتـديـوهات

وتشغيلهم مع النقابة?!
مــثــلـهــا مــثل الــدرامـا صــراع يــنـشــأ من وجــهـات
نـظـر مـخـتـلـفة فـالـنـقـابـة من حـقـهـا أن حتـافظ
وتـــوفــــر فـــرص عـــمـل ألعـــضــــائـــهـــا وفـى نـــفس
الـوقت هناك ناس مـوهوبة ومن حقـها أن تعمل
وهم غـــيـــر أعـــضـــاء لـــهـــذا يـــجـب إيـــجـــاد آلـــيــة
لـتـنـظـيم هــذه الـظـروف واألغـرب والـذى يـؤكـد
ـصـلـحـة الـشـخصـيـة هى الـتى مـا قـلـته لك أن ا
ــصــلــحـة حتـكم مــجــتــمــعـنــا بــغض الــنــظـر عن ا

العامة.
ـهن ـنـاسـبـة مـا رأيك فى أداء نـقـابـة ا وبـهــذه ا

التمثيلية?!
تــطـور كــثــيــرًا خــاصـة عــلى مــســتــوى اخلــدمـات
الــصـــحـــيــة ألعـــضـــاء الــنـــقـــابــة وكـــذلك هـــنــاك
ــوقع الـذى أنـشـأته مـجـهـود كــبـيـر وواضح فى ا
الـنــقــابــة عـلى شــبــكــة اإلنـتــرنت لــلــتــعـريـف بـكل
أعـضـائـهــا جلـهـات اإلنــتـاج ولـكن لألسـف كـثـيـر
مــنــا لم يــشـتــرك فــيه وأنــا واحـد مــنــهم ومـازال
حـتى اآلن يقوم د. أشـرف ذكى بشـكل شخصى

بتشغيل العديد من الذين ال يعملون.
كـنـا سـنـنـسى قـبل النـهـايـة رأيك فـيـمـا يـقدمه

البيت الفنى للمسرح?.
كــمــا قــلت لك ال أحــد يــريــد مــســرح فى مــصــر
والــبــيت الــفــنـى يــعــمل بــالــدفـع الــذاتى فــهــنــاك
ميـزانية يقدم بهـا عروضاً بعضهـا جيد والكثير
هم تـطـلع لكن ال أحـد يسـأل ماذا مـنهـا سىء ا

اذا. نقدم وكيف و
. سرحي كلمة أخيرة لشباب ا

أنا حـزين ألنى كـبرت وأصـبـحت رجالً تـقلـيـديًا
وغــيـــران مــنـــكم ألنى فـى يــوم مـــا كــنـت مــثـــلــكم
أمــلـك كل هــذه الــطــاقــة واحلــيــويــة وإيــاكم من

اليأس واإلحباط.

مهدى محمد مهدى

فى البـدايـة أنـا مـعـترض تـمـامـا عـلى كلـمـة تـسـلم الـراية ألنه ال
يـوجـد فى مصـر فى أى مـجـال تسـلـيم راية مـن جيل جلـيل فـهذا
يتم فقط فى اجملـتمعات الـسليمة الـتى بها نسق ويـكون فيها كل
جــيل حــريــصــا عــلى تــســلـيـم الــرايـة لــلــجــيل الــذى بــعــده وأنـا
ـعـهـد سـأحـدثك عـن جتـربـتى الــشـخـصــيـة بـعــد تـخـرجى فـي ا
سـرح الـطـلـيـعـة سـنة 1981 وكـان مـديـره وقـتـهـا هو وتـعـيـيـنى 
سميـر العصفورى وعانيت عدة سـنوات لتقد مشروع مسرحى
ولـم يــكـن الــعـــصـــفــورى يـــرفض مـــشـــاريــعـى ولــكـــنه كـــان يـــقــوم
بـتسـويفى وظل لـفتـرة طويـلة مـسئـوالً عن مسـرح الطـليـعة ولم
يقـدم أى شىء ولم يقدم سـوى اخملرج الـضعـفاء وعنـدما كان
ـنعه يـجـد مـخـرجـا متـمـيـزا سـيـقدم جـديـدا كـان يـحـجـبه و

لألسف لـم يكن هـنـاك من يـسـلم الـرايـة بل كل من أمـسك بـراية
يـريد أن يـحتـفظ بهـا لألبد وسـميـر العـصفـورى كان رمـزا وحالة
سـئولـ فى مصر والـكل كان يـتعامل مع الـقمة تعبـر عن حال ا
وكـأنـهــا مـدبـبــة ال حتـتـمـل سـوى فـرد واحــد فـقط عـلــيـهـا مع أن
القمـة واسعة جدًا وتتسع للجـميع وهذا هو الشىء الطبيعي فى
اجملتمـعات السليمة جـيلنا تعب وعافـر حتى يأخذ فرصته لكن
ستويات لم يساعدنا الوحيد ناخ الـسائد وقتها على جميع ا ا
ـرحـوم عبـد الـغفـار عودة الـذى كان يـعطـى فرصـا لـلجـمـيع هو ا
عهد الوحيد الذى وجودين وقتها وحتى فى ا وكان عكـس كل ا
كــان يـريـد تــقـد مـنــهج حـقــيـقى وجــديـد هـو الــدكـتــور نـبـيل

منيب.

اخملرج على خليفة

أهم مدربى التمثيل فى مصر تالميذ
لرجل حقيقى اسمه «نبيل منيب»
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سرحي جريدة كل ا

صرى  منها : النسر سرحنا ا همة التى أصبحت تاريخا  > قدمت عددا من العروض ا
الصغير شهرزاد شهريار إيزيس مجنون ليلى بداية ونهاية طعام لكل فم وغيرها .

> الفرع الثقافى بالفيوم
التابع إلقليم القاهرة
الكبرى وشمال الصعيد
برئاسة أحمد زحام
يشارك فى احلفل
اخلتامى للحملة
القومية للقراءة

للجميع من خالل عدة
أنشطة فنية ومحاضرات
فكرية تستمر حتى 15

من الشهر احلالى.
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قـراره بدخول كلـية البولـيس ورغبته هذه لم
تـأته عفـو اللـحظـة أو ألن مجـموعـه هو الذى
ـة لديه تـسـبب فيـها لـكنـها كـانت أمـنيـة قد
مــنـــذ نـــعــومـــة أظـــافــره كـــمـــا يــقـــولـــون كــانت
ــدرســيــة أحــد أهـم اهــتــمــامــاته الــشـــرطــة ا
ومـــازال الــرجـل حــتى اآلن يـــحـــتــفظ بـــصــوره
الـكـثيـرة وهو يـرتـدى زى الشـرطة الـعـسكـرية
ـــدرســـة كـــانـت تـــلك أحب الـــلـــحـــظـــات فى ا
لــديه وهـى وحــدهــا الـــتى كــانـت تــعــيـــد إلــيه
ــفــتــقـــد فى احلــيــاة زى الــتــوازن الـــنــفــسـى ا
ــــشــــيـــة الــــبـــولــــيـس األبــــيض كــــان يــــبــــهــــره ا

العسكرية الكاب كل التفاصيل األخرى.
تـــقــدم الـــفـــتى بـــأوراقه إلـى كــلـــيـــة الـــبــولـــيس
لــيـــحــقق احلـــلم الـــذى راود صــبــاه وخـــيــاالته
الـــــصــــغـــــيــــرة رسـب الــــفـــــتى فـى اخــــتـــــبــــارات
الــدخـــول ووقف حـــائــراً وهـــو يــرى األمـــنــيــة
اخلــالـــدة واألثــيــرة لــديه تــتـــكــســر بــ يــديه
أصــبـحت كل األشــيــاء لـديه ســواء أن يــكـمل
تعـليـمه أو ال يكـمل أن يتـخصص فى دراسة

معينة ويترك أخرى ال شىء يفرق..
كان ذلك فى عام 1962 وكان عمه آنذاك
عهد نـبيل األلفى أستـاذاً للتمثـيل واإلخراج 
ــسـرحــيـة وعــمـيــده بـعــد ذلك وقـد الـفــنـون ا
ـعـهد قـسم الـتـمـثيل نـصـحه وقـتـها بـدخـول ا
فــهل هـــذه الــنــصـــيــحــة كــانـت مــجــرد مــداواة
جلـراح الـفـتى الـصـغـيـر من عـمه أم أن نـبـيل
ـســرحى كــان يـرى فى األلـفـى بـكل تــاريــخه ا

ابن أخيه شيئا ال يراه هذا االبن نفسه..!
فـى دراســة الــفـــتى الــثـــانــويـــة كــان مـــغــرمــاً -
ـدرسـيـة وقد بـجـوار العـسـكـريـة - باإلذاعـة ا
تـكـلف بـحـث بـنـاء حـجرة خـشـبـيـة داخـل أحد
الفصول لتجـهيزها كاستوديو تسجيل إذاعى
وكـــــان يــــبـث من خـالله هـــــو وزمـالئه بـــــرامج

درسية كل صباح. اإلذاعة ا
اســتـجــاب الــفـتـى من غـيــر إحلــاح لــنـصــيــحـة
عــمه وقـدم أوراقه لــقـسم الـتــمـثـيل واإلخـراج
عهد لـكن الفتى لم يكن يعرف الكثير عن با
هــــذا الـــــفـن وكــــان بـــــحـــــاجــــة إلـى من يـــــدربه
الجـتـيـاز اختـبـارات القـبـول اختـار عـمه أحد
تـفـوق لـيدرب ابن خـريجى الـعام الـسـابق ا
أخيه وقع اختيـاره على أحدهم وكان الفنان
مــحـمــود احلــديــنى وبـالــفــعل بــذل احلــديـنى
جــهـــداً كــبـــيــراً مـع الــفـــتى واســـتــطـــاع األلــفى

عهد. اجتياز االختبارات والقبول فى ا
جـرد دخوله لـلمعـهد فى أول أيـام الدراسة و
ظل حــلم كــلــيــة الــبــولـيـس يــطـارده وكـل صـور
الـفـتى الـفـوتـوغـرافيـة طـوال دراسـته الـثـانـوية
عهـد يظهـر فيـها حلـيق شعر وحـتى دراسته بـا
الــرأس تـــمـــامــًا كـــمـــا يـــفــعـل طــلـــبـــة الــكـــلـــيــات
الــعـسـكــريـة ولم يــتـخـلص من هــذه الـعـادة وال
من مـشـيـته الـعـسـكـريـة ونـظـامه الـصـارم بـداع

عهد. وبدون داع إال بعد تخرجه فى ا

 كان جده الناجى الوحيد من مذبحة
القلعة.. لكنه جنا بفنه عن السذاجة

حـيــاته تــكـمـن فى سـر صــغــيـر مــعـرفــة هـذا
الـــــســــر قـــــد تــــفـــــتح لـك كــــثـــــيــــراً مـن أســــرار
شـخصـية صـاحـبه وستـجيـب لك عن أسئـلة
قــد ال جتــد لــهــا إجـابــة حلــظــيــة عن اخملـرج
مـحـمـود األلـفى.. سـر صـغـيـر قد ال تـهـتم به
إطالقـاً إذا حـدث لك ســتـعـبـره سـريـعـاً دون
أن تـــتـــوقف عـــنــــده تـــقـــريـــبـــاً هـــذا الـــســـر -
الــصــدمــة حـدث لـ 75% من شــبــاب مــصـر
ومـعظمهم مـروا عليه بـعادية شديدة دون أن
يتـرك أثراً على نـفسيـتهم بهـذه الدرجة التى
تركها هذا السر على نفسية وأيام األلفى..

ترى ما هو..?
يــنـحـدر مـحــمـود األلـفى من أســرة مـتـوسـطـة
صـريـة ولد فى أول احلـال كـمعـظم األسـر ا
نــوفــمــبــر عـام 1943 بــحـى بــاب الــشــعــريـة
أحـد أحـيـاء الـقـاهـرة الـعـتـيـقـة جـذوره تـمـتـد
ـحــافـظـة ــنـيـا الــقـمـح  إلى عـائــلـة األلــفى 
الــــشــــرقــــيـــة وإذا مــــا شــــئت اجلــــذور األولى
ـمـلوك سـتـجـدهـا جـذوراً تـركـيـة تـرجع إلـى ا
الــتـركـى مـحــمــد بك األلــفى.. فــمن هــو هـذا

ملوك..!? ا
ـــنــشـــور جلـــد مـــحـــمــود األلـــفى فى الـــنـــعى ا
ــــصـــريـــة كـــتـب فـــيه إنه بــــإحـــدى اجلـــرائـــد ا
ـمــلـوك الــوحـيـد حــفـيــد حملـمــد بك األلـفـى ا
الـنـاجى من مذبـحـة الـقـلعـة والـذى اسـتـطاع
ـذبـحــة الـتى أعـدهـا بــأعـجـوبـة أن يــفـر من ا
مـحـمـد عـلـى حـاكم مـصـر فى الـنـصف األول
من ق 19 لـــلــمـــمــالــيـك واســتـــطــاع بــالـــفــعل
قتـلهم جميـعاً ماعـدا محمـد األلفى الذى فر
ـتـطـيـاً صـهـوة حـصـانه وقـفـز به بـأعــجـوبـة 
من فــــوق أســــوار الــــقـــلــــعــــة وقــــبل أن يــــصل
احلــصــان إلـى األرض كــان الــرجـل قــد قــفــز
مـن فـــوقه عــــلى األرض وواصل هــــروبه إلى
جـــنــوب مــصــر خـــوفــاً من هــجـــمــات مــحــمــد

على.
ومحمود األلفى هو أحد أحفاد هذا الرجل
ـفـرده الذى يـعـمل بالـفن فـقد ولم يـكن هو 
ســـبــقه إلـــيه اثــنــان مـن إخــوته أولـــهــمــا فــؤاد
األلــفى والــذى عــمل بــاإلنــتــاج الــســيــنــمــائى
وأنتج كـثيـرا من األفالم منـها حلـظة ضعف
.... وآخر أفالمه «كذلك مهمـة فى تل أبيب
فى الزمالك» حلسـ اإلمام ومحمد لطفى
وبـعــد مــوته قـبـل عـدة أعــوام تـوقــفت شــركـة
اإلنـــــتــــاج تـــــمـــــامـــــاً أمـــــا األخ الـــــثـــــانـى فـــــهــــو
الــســـولــيــست ســعــيـــد األلــفى مــغــنى األوبــرا
ومــحـمــود األلــفى هــو أصــغــر أخــوته. وأخـوه
الـثـالث يـونس والـذى كـان يكـبـره بـعـدة أعوام

مات فى سن الثالثة والعشرين.
درسـة السلحـدار االبتدائية الـتحق األلفى 
بـــســــوق الـــلـــيـــمــــون ثم مـــدرســـة خــــلـــيل أغـــا
ــــوجـــودة بــــشـــارع اإلعــــداديـــة والــــثــــانـــويــــة وا

اجليش بقرب ميدان العتبة.
وكــانت الــلـحــظـة الــفــارقـة فى حــيــاته والـتى
الزمـته كـثـيراً ولـفـتـرات طـويـلـة بعـد ذلك هى

¬ØfCG ºZQ ¿Éæa

سرحجى (1) ا

سرحي جريدة كل ا

> د. أشرف زكى رئيس
البيت الفنى للمسرح
لم يستجب لطلب
أسرة عرض «سى على
وتابعه قفة» الستمرار
تقد العرض على
مسرح السالم بعد
انتهاء شهر رمضان.

سرح القومى فى عام 1958 مع سائر أفراد فرقة رمسيس وأمضت > التحقت با
عدودات حيث تألقت فى عشرات العروض. أكثر من ربع قرن كواحدة من بطالتها ا
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RÉëæe ô«Z ÖJÉc óLƒj ’
سليم كتشنر

سرح الثقافة اجلماهيرية تأثر 
صري سرح ا وبكبار كتاب ا
واألجانب وحصدت مؤلفاته جوائز
هامة منها جائزة اجمللس األعلى
للثقافة عام 1991 عن مسرحية
(األراجوز) وجائزة الدولة
التشجيعية للفنون عام 1999 عن
مسرحيته (وما زالت األرض تدور)
ؤلفات التى عكست وغيرها من ا
فكره وأيديولوجيته وتمرده فهو كما
يقول. ليس لديه أية حساسية جتاه
أية قضية. هو سليم كتشنر الكاتب
تميز وحاصد اجلوائز. ا
واصـفات ما تراعيه هل لـديك من الشروط وا

سرحى? عند كتابتك للنص ا
عـنـد كـتـابـتى لـنـصـوص مـثل (مـربط الـفرس) و
(حق عـــرب) الــذى يـــعــرض فـى خــيـــمــة بـــدويــة
و(الـــعــربـــة) الــذى يــعـــرض فى الــشـــارع وكــذلك
(الــســحــابــة الــســودا) كــنت أضع فى حــســبــانى
شـروطـاً ومـواصـفـات اكـتـشـفـتـهـا بـنـفـسى فـمن
ــــســــرح خالل دراســــتـى لــــظــــواهــــر وأشـــــكــــال ا
الــعـــربى اكـــتــشـــفت اخـــتالفــ جـــوهــريـــ بــ

سرح العربى: سرح الغربى وا ا
األول: خـاص بـســلـوك اجــتـمــاعى مـخــتـلف بـ
جـــمـــهــور الـــغـــرب واجلـــمــهـــور الـــعـــربى فــاألول
يـسـعى لـلمـسـرح يـبـحث عن مـكـان الـعـرض كـما
سرح يشاهده فقـد تعوَّد الغربى الذهاب إلى ا
كـذهابه إلى دور الـعـبادة أمـا اجلمـهور الـعربى
فلم يـكتسب هـذا السـلوك بعـد ولم يعرف دور
الــعــرض قط. كــان الــعــرض يــأتى إلــيه فالعب
دور األراجـوز واحلاوى والـقـرداتى وحـتى فرق
احملـــبــــظــــ واحلــــكــــواتــــيــــة كــــانـــوا يــــأتــــون إلى

تفرج فى عقر دارهم. ا
ـسرح ذاته عـند الـثانى: خـاص بشـكل مـعمـار ا
ــنـــصــة لـــيــست هى الـــفــريــقـــ فــفـى رأيى أن ا
ــنـاسب لــلـمــسـرح الــعـربى الــذى تـعـوَّد الــوعـاء ا
ـثــلـيه كـمـا جـمـهــوره االلـتـفـاف حــول العـبـيه و
ـثــال. أيــضـا فى مــسـرح احلــلــقـة عــلى ســبــيل ا
ـشـاهـدين داخل الـعـلـبـة اإليــطـالـيـة مع صـالــة ا
ــلــيــهــا الــطـقس ــغــلق جــاءت ضـرورة  ــبــنى ا ا
الــبــارد وبـالدنــا حــارة. إذن الــفـــرع الــثــانى هــو
ـسـرحـاتي الـغـرب عنه ـعمـار ا اخـتالف شـكل ا

سرحية العربية. في الظاهرة ا
من جـــهـــة أخـــرى اتـــبـــعـت الـــشـــكل الـــغـــربى فى

نــــصــــوص أخــــرى مــــثـل (األراجــــوز) و (مــــازالت
األرض تـــــدور) ونــــلـت عــــنـــــهــــا جـــــائــــزة الـــــدولــــة
الـــــتـــــشــــــجـــــيـــــعــــــيـــــة عـــــام 1999 وأيــــــضـــــا (آكل

احلشرات) و (الضفة األخرى).
ماذا عن حرية الكتابة?

الصـحفـيون رفـعوا من سـقف حريـة التـعبـير فى
الـــســنـــوات األخــيـــرة وهــذا مـــكــسب كـــبــيـــر لــكن

عركة. سرحي تخلفوا عن خوض ا ا
سئول عن ذلك? ومن ا

البيت الفنى لـلمسرح مسئول عن ذلك حتى لو
لم يــعــد لــلــوطن مــشـــروع قــومى يــلــتف اجلــمــيع
ــوقف فى ســتـــيــنــيــات الــقــرن حــوله كــمــا كـــان ا

ناخ. سرح بسبب هذا ا اضى ونهض ا ا
هــنــاك مــشــاكـل اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة حتــتـاج
ـسرح مـثل الفـساد عـودة الفروق ـناقـشة فى ا
الـطـبـقيـة الـشـاسعـة الـتـطرف واإلرهـاب وقـبول
قراطـية وإرساء ـمارسة الـد اآلخر تصـحيح ا
مبدأ تداول السلطة سـلميا وكلها قضايا مهمة.
ــسـرحـيـ أنــفـسـهم ــسـئـولـيــة مُـقـسَّــمـة بـ ا وا
الـــذين ال يــــكـــافـــحـــون من أجل تـــقـــد عـــروض
طـمــوحــة والـبــيت الـفــنى لــلـمــسـرح الــذى أصـبح
رقــــابــــة أشـــــد من الــــرقـــــابــــة من خـالل مــــدرائه
وأحيـانا ال يـطلب مـنـهم أحد الـقيـام بهـذا الدور

فــهـم يــقـــومــون بـه مــجـــانــا.. فـــاخلــوف الـــقــد
مــازال يــســيــطــر عــلــيــهم فــيــهــربــون من تــقــد
نصوص تـنافس هذه الـقضايـا بتقـد نصوص
يـة قضاياهـا تخص مجـتمعاتـها أو نصوص عا
ـشـاكل ال مـحـلـيــة بـاهـتـة بــحـجـة أنـهـا ال تــثـيـر ا
طـعم لـها وال رائـحـة أو يقـلـدون مـسرح الـقـطاع
هم اخلـاص بـاالهـتمـام بـنـجـوم الـشـبـاك وتـقـد
ـهم ال ينـاقـشـوا قضـايـانا فى عـروض هزيـلـة. ا

لحة التى ذكرت بعضا منها. ا
وماذا عن مسرح الثقافة اجلماهيرية?

فى مسـرح الثـقافـة اجلمـاهيـرية األمـر مخـتلف
فـهو مـسرح أكـثـر انفـتاحـا وال رقـابة تـذكر غـير
مثلة فى جهاز الرقابة على الرقابة الرسميـة ا
ــصــنــفـات. لــكن هــنـاك مــشــاكل من نــوع آخـر ا
ـــثـــال كـل اخملـــرجـــ فى مـــنــــهـــا عـــلى ســــبـــيل ا
اختـيار نـصوص ذات ثـقل وذات عمق كـلهم فى
نـشور مـنـها واخـتيـارهم لنـصوص البـحث عن ا
مـــتـــداولــة بـــيـــنــهم. أضـف لــذلـك تــزمت اإلدارة
ـهمـة عـلى اخملـرج الـذى يـتـبنى وعـدم تـسـهـيل ا

نصا خارج قائمتها.
ـؤلف اجتاها مـعينا فى ما حـقيقـة أن يتبنى ا

الكتابة?
ال يــوجــد كــاتب غـــيــر مــنــحــاز فـال بــد لــلــكــاتب

عواطف سيد أحمد 

اإلعالميون رفعوا  سقف حرية 
سرحيون تخلفوا التعبير وا

ــفــكــر بــشـــكل عــام أن يــنــحــاز إلى طــبــقــة أو وا
أيـديـولوجـيـة وله مـوقف من احلـيـاة بـشـكل عام
عــدا ذلك يــصــبح الــكــاتب بال هــويــة ويــنــعــكس
ذلك عــلى أعــمـــالــهم فــتــخـــرج بــاهــتــة. وهــنــاك
كــتـاب يــسـيـطــر عـلــيـهـم انـتـمــاؤهم لــتـيــار مـعـ
فتـصبح أعمالهم مـتشابهة يرفـضها الناس بعد
ـــتـــطـــور يـــواكب احلـــدث حـــ لـــكن الـــكــــاتب ا

ويفتح من زاوية رؤيته للعالم ومتغيراته.
عركة التى دخلتها ولم تنجح? ا

ـسرحية التى مـعركتى مع مخـرجى النصوص ا
قـدمـتهـا وحـقـيقـة األمـر أن اخلالف بـ وجـهة
نـظر اخملـرج ومؤلف الـنص مشـكلـة أثيـرت منذ
اضى ومـستمـرة وهناك رأى ستيـنيات الـقرن ا
ا يقدم حال مـقنعا وهو أن لـنجيب محفـوظ ر
ـؤلف مـحـفـوظ فى كـتـاب مـنـشـور/ فـهـو عـمل ا
مــلـك لــلـــمــخـــرج ومن ثمَّ فـــمن يــحـــاسب قـــيــمــة
الـعرض فلـيحاسب اخملرج ومـن يحاسب النص

عليه بقراءته.
هل لديك حساسية ما جتاه بعض القضايا?
لــيـس لـــدى أيـــة حــســـاســـيـــة جتـــاه أيـــة قـــضـــيــة
والـــنـــتـــيـــجـــة أنـــنى كـــتـــبت نـــصـــوصـــا مـــثل (آكل
احلـشــرات) والـضـفــة األخـرى ومـازالت األرض
ــــســـارح تـــدور ويــــرفض اخملــــرجـــون ومــــديـــرو ا

خروجها للنور واكتفيتا بنشرها فى كتب.
ما رأيك فى مهرجان الثقافة األخيرة?

لـنت نـظــرى اإلقـبـال اجلــمـاهـيـرى عــلى مـسـرح
الثقافة اجلماهيرية وأعتقد أن ذلك راجع إلى
اهـتمـام جـريـدة "مـسرحـنـا" بـكـافة فـئـات الـهواة
فى مـصــر وتـخـصـيص صـفــحـات لـهم اكـتـسـبت
جــمــهــورا جــديــدًا أضــيف إلـي جــمــهــور مــسـرح
الـثقافة اجلمـاهيرية وهذا هـو سر ظهور وجوه
جـديدة ترددت على مـهرجان البـيوت والقصور
األخير الذى شهد إقـباال جماهيريا كبيرا رغم
تـــــزامـن تـــــوقـــــيـــــته مـع انـــــشـــــغـــــال الـــــكـــــثـــــيـــــرين

باالمتحانات.
مسرح الثقافة اجلماهيرية

 أكثر انفتاحا من غيره 
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سرحي جريدة كل ا

سرحيات التى لعبت فيها دور البطولة أمام يوسف وهبى : أوالد الفقراء > من ا
سرح حب عظيم رجل الساعة الدنيا بنات اليوم الطمع عطيل  فاجعة على ا

لوث وغيرها. مسرح كبير الدم ا

> الكاتب التونسى
الكبير عز الدين مدنى

يزور القاهرة هذا
األسبوع بصحبة ابنته
دنى التى الفنانة زهرة ا
ستقدم حفل للعزف
على العود بقصر

التذوق بسيدى جابر
عقب انتهاء إجازة عيد

بارك. الفطر ا
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دعاء صالح

واليد الريادة التغريبة ثم األيتام. ا
وقـد جاء احلرص عـلى تقد روايـتى الوجه
ـهتـم الـقـبلى والـبـحرى لـتـنعـقـد ب أوسـاط ا
والـباحـث مـقـارنات مـفيـدة لتـلـمس مواصـفات
و وصل ـــــــــصــــــــــرى األصــــــــــيـل  ذلـك اإلبــــــــــداع ا
اجلــمـهــور بـحــلــقـة مــهـمــة من حــلـقــات مـأثــورنـا
الشعبى  كذا احلفاظ على تدوين علمى لنص
الـســيــرة الــهاللــيــة مـقــدمــا فى ســيــاق الــعـرض
اجلماهيرى .. حيث إن الـسير الشعبية خاصة
الـــهـاللـــيــــة هى ســــيـــرة حــــيـــاة كــــامـــلــــة وذاخـــرة
ـصـرية بـاحلـكمـة والـعـادات والتـقـاليـد والـقيم ا
الـــعــــربـــيــــة اخلـــالـــصــــة الـــنــــقـــاء  وقـــد شــــكـــلت
ـكان حـالـة من االقتـراب الـبديع سـينـوغـرافيـا ا
ألســـلـــوب أداء الـــســـيـــرة . فــــمن بـــ الـــديـــكـــور
واخلـــلـــفــيـــة الـــتى تـــوحى بـــالـــرهــبـــة والـــشـــمــوخ
واجلـــمــال فى آن  إلى اجلـــلــســـة الــتى يـــتــحــلق
فـيــهـا اجلـمـهـور حــول شـاعـر الـســيـرة فى كـسـر
لـلحـاجز الوهـمى خلشـبة مـسرح الـشاعر راوى
الــســيـــرة وكــأنه مـــســرح حــداثـى يــتــفـــاعل فــيه

ؤدى .   تلقى مع ا ا
- الـصــعـيـد وآلّد... عــنـدمــا يـرحـل مـبـدع

شعبى يظهر خلفاؤه سريعا
وفى االســــــبـــــــوع األول بــــــدأ " عــــــزت قــــــرشى "
الـتلميذ الـنجيب للراحل عـز الدين نصر الدين
ــوالــيــد " تــلـك احلــلــقــة الــتى تــقــد حــلـــقــة " ا
يـغض الـطـرف عنـهـا كـثـيـر من شـعـراء الـهاللـية
ــــرحـــلـــة ـــنــــطـــقــــيـــة وا رغـم كـــونــــهـــا الــــبـــدايــــة ا
الـــتــأســيـــســيـــة الــتى تـــنــبــنـى عــلـــيــهــا مـــجــريــات

األحداث فى األجزاء الالحقة من الهاللية .
وهى تـذخـر بـالـرؤى واألسـاطـيـر التـى صاحـبت
مـيالد أبــطـال الـســيـرة  كـمــا اسـتـمـع اجلـمـهـور
نـاجاة األميـر رزق ابن نايـل والتى يـتمنى فـيهـا 
فيـها أن يـرزق بولـد يخـلفه فى الـقبـيلـة  وتأتى
الـرؤيا الـتى توجـهه لـلزواج من عـذراء شريـفة "
حــجـازيـة " فــيـعـقــد الـعــزم عـلى الـذهــاب لـلـحج
واصـطـحــاب ثـمــانـ من فــقـراء الـهاليـل لـلـحج
عـلى نفقـته تقـربا لـله اخلالق كى يـحقق أمـنيته
 وهـــنــاك يــلـــتــقـى الــشـــريف " قــرضـــة " حــامل
مـــفــــاتـــيح الــــكـــعــــبـــة ومـــفــــتـــاح حل أول الــــعـــقـــد
ـسـرحـيـة فى الـسـيـرة  فـهـو والـد ( خـضـرة ) ا
الــــتى وافــــقت عــــلـى الــــزواج مـــنـه .. ويــــبـــدو ان

الفرج أتٍ بسرعة ..!
    لـكن مع توتـر أقواس ربابـات الريس " فاوى
أحــمــد " و" قـــرشى مــطــاوع " ودقـــات الــســنــون
الـعشـر التى تـمضى مع ايـقاعـات " عيـد وخلف
الــله نـــصــر الــدين" يـــزداد تــوتــر وتـــهــدج صــوت
ـا يـعـتـمل فى نـفـس األمـير "عـزت" وهـو يـبـوح 
رزق بن نــايل انـتـظـارا لـولـيـد يـرفع عن كـاهـله "

البالوى الثقيلة" .
ومع مــيالد أبــطـال الــهاللــيــة يـولــد جنم جــديـد
فى أجيال شعراء الـسيرة الهاللية والذى تمثل
فـى عــــزت قــــرشى الــــشــــاعــــر الــــشــــاب  وكــــذا
فـاجـأنـا (الـزنـاتى) أحـد أبـنـاء  شـاعـر الهـاللـية
الـراحل عـز الديـن نـصر الـديـن والذى صـاحب
والـده كـعـازف ربـابــة لـسـنـوات  من عـمـره الـذى
لم يــتــجـاوز الــتـســعـة عــشــر; بـتــقـد لــوحـة من
مــشــهــد أول نــزال يــجــمع أبــو زيــد مع الــزنــاتى
خـلــيــفـة مــلك تـونـس  لـيــصـدق قــول اجلـمــاعـة

الشعبية " اللى خلف ما ماتشى " 
ويؤكد بحق  أن الصعيد والّد .

   عــام آخـر تــسـتــقـبل فــيه قــلـعــة صالح الـدين
األيـوبى فى قـلب الـقـاهـرة عـروض لـيـالى شـهر
رمـضــان الـثــقـافــيـة وأنــشـطـة لــيـالـى احملـروسـة

الفنية.
عـام آخـر ومــنـذ أن افـتـتح فــاروق حـسـنى وزيـر
الــثـقــافــة فــعــالــيــات وأنــشــطــة الــهــيــئــة الــعــامـة
لــقـصــور الــثــقـافــة بــرئـاســة د. أحــمـد مــجــاهـد
والــعــروض الـــيــومــيـــة الــتى أعـــدت لــهــا إدارات
الهـيئـة اخملتـلفـة احتـفاال بـليـالى الـشهـر الكر
تــتـجــدد وتــتـنــوع  وتـشــهـد إقــبــاال مـتــزايـدا من
جـمهور العـاصمة الذى يـبدو أنه سأم االنعزال
والتقوقع وراء الشاشة الفضية " التليفزيون " 
فخرج ليشهد ويشارك ويتفاعل مع اإلبداعات
والـتى ـصـريـة األصــيـلـة  فى الــفن والـثـقــافـة  ا
تـــخـــتــزل مـــعـــظم إبـــداع أركـــان مــصـــر األربـــعــة

بأقاليمها الثقافية اخلمسة.
ـشاهـد أن يـنتـقل من مـوقع عرض ويسـتطـيع ا
إلى آخـر يـقـدم جـنـسـا ولونـا مـخـتـلـفا  دون أن
يـــــشـــــعــــر بـــــاالنـــــفـــــصـــــال عـن احملـــــيط الـــــكـــــلى

لالحتفالية.
يكمن الـسر فى سيـنوغرافـيا د.صبـحى السيد
والــذى اســتــطــاع أن يــلــخص ويــقــتــرب بــهــا مع
ـصــريـ  حـيـث و بـالــلـونـ نـفــسـيــة وذائـقــة ا
األبــــيـض واألخــــضــــر فــــقـط  أطــــر لـــــلــــفــــضــــاء
الـــدرامى الــرحــيـب لــواحــدة من أشـــهــر الــقالع
ـصـريـة الـتى أقـيـمت عـلى ربـوة مـنـفـصلـة عن ا
ـقـطـم عـلى مــشـارف مـديــنـة الــقـاهـرة  جـبـل ا
واســـتـــطـــاع لـــيس فـــقـط الـــربط بـــ مـــديـــنـــتى
الــقــاهــرة والـــفــســطــاط الـــتى تــشــكـل  الــقــلــعــة
حــاجــزا طــبــيــعــيــا مــرتــفــعــا بــيــنـهــمــا  بـل أخـذ
اجلــمـــهــور بـــسالســـة وتــســـلـــسل عــبـــر مـــنــاطق
ـصـرى مـنـذ حلـظـة ولـوجه ــعـمـور ا ومـظـاهـر ا
إلى حرم القلعة اخلارجى وحتى نزوله منها. 
 وإذا كــان بـهــاء الـدين قـراقــوش األسـدى وزيـر
الــســـلــطـــان الــنـــاصــر صـالح الــدين يـــوسف بن
أيوب قد جـعل العمـال ينحـتون صخـر " الصوة
ـقطم وبناء القلـعة عليها "  لفـصلها عن جبل ا

فى عام 572هـ/1176م  
فــإن الــســـيــنــوغـــرافــيــا الـــبــانــورامـــيــة لــلـــمــعــالم
ـصريـة شديـدة احلمـيمـيه قد جـالت ووطدت ا

اجلمهور بأرجاء مصر.
حـــيث جتــد نـــفــسك تـــســبح فـى هــذا الـــفــضــاء
ــسـرحـى مـتــتــبـعــا مــجـرى مــوتــيف نـهــر الــنـيل ا
وتـنــتـقل بــ تـنـويــعـات ثـقــافـيـة وفــنـيـة مــتـمـيـزة
تــــشــــيـــر  _وأنـت فى قــــلب الــــعـــاصــــمـــة -  الى
مـحــافــظـات يــعــبـرهــا الــنـيـل فى قـبــلى وبــحـرى
ــوتـيف " اجلـمـهــوريـة  كــمـا ال يــغـادرك هـذا "ا
وأنت تـشــاهـد عــروضــاً من مـطــروح أو الـبــحـر
األحـمــر  وكــأنه نـهــر يـفــيض واقــعـيــة أحـيــانـا;
فـتـجـد أشـكــال الـنـخل الـعـالـى تـنـبت بـ دفـتى
قـطع الديكـور وتلـمح طيـور اليمـام تأتـنس بنغم

مزمار فرقة النيل لآلالت الشعبية.
وإذا كنـت أمام فـرقـة حاليب تـشـاهـد رقـصات
السـيف والكـربـاج فهـنا سـتـجد شـكل "اجلمل "
يـعبـر بك رمـاال وتالال لـتـشاهـد فـنـونـاً مخـتـلـفة

مستوحاة من تراثنا الثقافى والبيئى.
ــثـلــثــة فـوق بــقع الــضـوء وســتـتــنــاثــر األشـكــال ا
البيضاء وكـأن ( أهرام اجليزة الصغار) _التى
هـدمها " قـراقوش " ونـقل أحجـارها لـيبـنى بها
أسوار الـقلعة  _قـد عادت لـتتخـايل أمامك مع
رسم " ع احلـسود " الـتى يحـدها ويـردعها "

فانوس رمضان العمالق "
  وبــــــذوق جــــــمــــــالـى وفــــــنى بــــــديـع  تــــــأثــــــيث

الهاللية.
    ويـــقـــول شــــومـــان إن مـــشـــاركـــة اإلدارة هـــذا
الـــعــام جتـىء بــعـــد احــتـــفــاء جـــمــهـــور الــقـــاهــرة
ـــاضى بـــبـــرنـــامج راوى مـن بـــلـــدنـــا فى الـــعـــام ا
والـذى قــدم تــنـويــعـتــ ألداء الـســيــرة الـهاللــيـة
ـهــا بـتــنـويـعــة الـوجه ويـواصل هــذا الـعــام تـقــد
الـقبـلى فى الفـترة من 6الى  13رمضـان والتى
تــقــدمــهـــا فــرقــة شــاعــر الــهـاللــيــة الــراحل عــز
الـدين نــصـر الــدين والـذى رحل عن  43عــامـا
قـــضـــاهــــا فى حــــفظ وتـــقــــد روايـــة الــــســـيـــرة
الــهاللـــيــة مــجــددا ألســلــوب جــابــر أبــو حــســ

ومـبـتدعـا لـنـفسه أسـلـوب أداء متـمـيز ومـغـاير 
أثورات الـشعبـية أسبـقية فكان إلدارة أطـلس ا
ــاضى ; ه جلــمـــهــور الــقــاهــرة بـــالــعــام ا تــقــد
ــانــا من اإلدارة بـأهــمـيــة الــسـيــرة الـهاللــيـة وإ
بـاعتـبـارها سـجالً تـاريخـيـاً وأدبـياً لـفـترة مـهـمة
من تـاريـخ الـقـبـائـل الـعـربـيــة يـسـتــكـمل األطـلس
مـهمته فى توثيق نصـوص السيرة وآليـة تناقلها
ـهـا فى سـيـاقهـا الـطـبـيعى أثـنـاء الـعرض وتـقد
اجلــمــاهــيـرى حــيث يــكــتـشف ويــقــدم ألول مـرة
بـــالـــقــاهـــرة شـــاعـــر الــهـاللــيـــة الـــشـــاب ( عــزت
قــــرشى )  23ســـــنــــة  والـــــذى تــــلـــــقى وحـــــفظ
الــسـيــرة الــهاللــيــة عــلى يــد الــراحل عــز الـدين

نصر الدين.
كــمـا يــسـتــضــيف مـحــكى الــقـلــعـة فــرقـة شــاعـر
الــســيــرة الـهـاللــيــة  أحــمـد الــســيــد حــواس فى
الفـترة من  14إلى  20رمـضـان ليـقـدم تنـويـعة
الــوجه الـبــحــرى ويـســتــكـمـل مـا بــدأه فى الــعـام
ـاضى من تقـد عـدد من القـصص الـفرعـية ا
الــتى جنــمت عن أكـــبــر عــمل أدبى فى الــتــراث
ليون بـيت من الشعر الـعربى  والذى يتـجاوز ا
تــروى ســـيــرة بــنـى هالل فى أربـــعــة أجــزاء هى

قامة بـالقلعـة باإلضافة سرحيـة ا اخلشبـات ا
ــــواقـع عــــرض  تـــــخــــلــــيـــــقــــهــــا بـــــاإلفــــادة من

تضاريس وجغرافيا القلعة الطبيعية .
    من روح إبــداعـــيــة فى فــهم فـــلــســفــة ورؤيــة
ــصـــريــ نــحـــو هــذا الـــشــهــر الـــكــر جــاءت ا
جـمـوعة من الـفنـون اجلـميـلة الـسـينـوغرافـيـا 
الـقـائمـة علـى التـأثريـة الـشعـورية واالنـطـباعـية
الـــفـــنــيـــة والـــتـــذوق اجلـــمــالـى ومــزج عـــدد من
دارس العلـمية والفنية ليبدع د. االجتاهات وا
ـسرحى صـبـحى الـسـيـد فى تـشكـيل الـفـضـاء ا
فتـوح على ربـوة القاهـرة والفسـطاط  وكأنه ا
مــســـرح مــلــحــمى ووثــائــقـى يــكــشف عن شــغف
صري بالطقوس االحتفالية ; فأعد وإبداع ا
له السينوغرافيـا التراثية ووظفها فى سياقات
مــعـــاصــرة رمــزيــة أو حــرفــيـــة لــتــأكــيــد أصــالــة
ـصرى الـعربى والتـأشير عـلى هويته اإلنسان ا
وخصوصياته احلضارية والثقافية ويستقبلك
عــلـى بـوابــة " الــدوار" شــاهــقــة االرتــفـاع والــتى

تضاهى فى جمالها أبراج القلعة .
- الـهاللـية سـيـرة ... حيـاة كـاملـة ولـيست

صوالت وجوالت وحروب فقط
ولــكـن انــتــبـه لــهــذا " الـــكف " إنه ال "يُـــخــمس "
بوجهك على طريـقة الشعبي فى درء احلسد
ــــنـــدرة  بـل هــــو يـــدعــــوك لــــلـــتــــوقـف عـــنــــد " ا
ضـيفة  " - سمها كما شئت اخلارجية " أو " ا
أو اعـتدت  _فـهـناك تـتـصـدر السـيـرة الـهاللـية

شهد االحتفالى: ا
حـــيث ولـــلــعـــام الـــثـــانى عـــلى الـــتـــوالى يـــشــارك
ـصــريـة بــرئـاسـة ــأثـورات الــشـعــبـيــة ا أطـلس ا
مــســـعــود شــومــان فـى لــيــالى احملـــروســة بــعــدة
بــرامج :  نــوارة اجملــالس  ومــوال مـن بــلــدنـا 
وراوى من بـلدنـا الذى يـستـكمل تـقد الـسيرة

 موال من بلدنا ونوارة اجملالس وراوى
شهد الهاللية فى صدارة ا

✂✂

فى محكى القلعة 

«ولـد مــيـمـون» نص مــسـرحى جــديـد لــلـكـاتـب مـحـمــد الـطــالـبى يـســتـوحى خـالله سـيـرة
ـغـربى مـحمـد شـكـرى الـتى سـجـلـهـا فى كـتـابه األشـهـر «اخلـبز احلـافى» ولـعل الـكـاتب ا
سرحـة سيرة شكرى التى كلمة «يسـتوحى» هنا تكون غـير دقيقة حيث قـام الطالبى 
ــهــا ولــغــاتــهــا حس الــقــار الــعــام الـذى لـم يــعــتــد مـثـل هــذه الــلــغـة ــا صــدمت بــعــوا طــا
الـصــريـحــة بل والـفــجـة فى صــراحـتــهـا إلى حــد إسـقــاط كل أقـنــعـة الــتـحــضـر وإعالن
الـفـضـيـحـة. وقـد اسـتـطـاع مـحـمـد الـطالـبـى التـعـامل بـحـرفـيـة كـاتب مـسـرحى مع الـنص
ه فى وســيط حـوارى درامى ـســكـاً بــالــواقع احملـيـط بـالــشـخــصــيـة وتــقــد الــســردى 
مسـرحى كمـا اسـتطـاع مالمسـة الـهواجس والـعوالم الـداخـليـة للـشخـصـية الـسيـرية فى
رؤية تـبرز معـاناتـها وأزمتـها. يقـول د. عبـدالرحمن اإلدريـسى فى قراءته لـلمسـرحية إن
القـصـد الدرامى فى «ولـد مـيمـونة» ال يـنـحصـر فى الـنص األم بل يتـلـبّس بكل مـفردات
سرحية احملكومة برؤية دراماتورجية وفنية وعليه نسجت تلك الرؤية للعوالم الكتابة ا
ــد نـصـوصه بـقــدرة خالقـة عـلى الــتـحـول والـتــرشح بـقـيم الـشــكـريـة تـكــويـنـاً مـســرحـيـاً 
جـمـاليـة ومـسرحـيـة. تلك الـقـدرة الـتى تقـيم إخـراج النـص األصل «اخلبـز احلـافى» على

سرحية واالختيار اجلمالى الذى تأسست عليه. الوجوه التى تناسب أفق القراءة ا
ـســرحى ونــقــطــة تـدافـع بـاقى ــثل «ولــد مـيــمــونــة» - حــسب الــنـاقــد - بــؤرة الــعـمـل ا و
الـشـخـصـيات ويـعـرف مـسـارهـا الـذاتى عدة حتـوالت تـعـكس فى مـجـمـلـها وضـعـاً نـفـسـياً
قلقاً يرفض التصالح مع الواقع من جـهة ووعياً جمالياً يتعاطى العالم من خالل أسئلة
ـوت واحلـيـاة الكـبـرى وعـلى هـذا الـنـحـو نـدرك الغـايـة اجلـمـالـيـة من أداء تـلك الـسـمة ا

الوظيفية ونصبح مدعوين لفك اشتباهها وغموضها.

سرحي جريدة كل ا

> الفنان محمود
ه فى اجلندى  تكر
افتتاح ليالى احملروسة
التى يقيمها إقليم غرب
ووسط الدلتا الثقافى
برئاسة إجالل هاشم فى
حديقة الشالالت
باإلسكندرية.
اللواء عادل لبيب
محافظ اإلسكندرية
منح اجلندى درع
احملافظة كما منحه د.
أحمد مجاهد رئيس
هيئة قصور الثقافة درع
الهيئة.

> بعد أن حل يوسف وهبى فرقة رمسيس فى مايو  1944  انضمت 
وسيقى. صرية للتمثيل وا الفنانة أمينة رزق إلى الفرقة ا
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الكتاب: ولد ميمونة
ؤلف: محمد الطالبى ا
الناشر: سلسلة الكتاب
األول - اجمللس األعلى

للثقافة

 ..ÚgÉL áfƒeójO
Ió«°üb ≈a á«Mô°ùe              

محمود احللوانى

"وكل شىء ديدمونه"
"عاوز أنام حَبّه"

"اتن صباحًا ياه.. اتن صباحًا!"
أبكى عليه? والال على روحى?

والال على بلدى
فاخر محمد فاخر

من غير قوافى كتبت فيه مرثاه
اكمنه مات مش زى كل الناس..

كالم صور: لصالح جاه  فاخر فاخر

هــذه إحـــدى درُر صالح جــاهـــ الــشـــعــريــة
الـــتـى جتـــاوز بـــهــــا "مـــبــــكـــراًً جــــدًا" مـــقـــوالت
وتـنـظـيـرات عن حـداثـة الـشـعـر كـانـت تـتردد
وقــــــتــــــهــــــا "أواخــــــر األربــــــعــــــيــــــنــــــيــــــات وأوائل
اخلــمـســيــنـيــات" دون أن تـبــلــغـهــا كـمــا بــلـغــهـا
وحـقـقــهـا صالح جـاهـ فى هــذه الـقـصـيـدة
مـثل فاخر مـحمد التى اتـخذت من الفـنان ا
فـاخـر مـوضـوعًــا لـهـا.. ولـعل سـر تـفـوق هـذه
الـقـصيـدة هو وعى صـالح جاهـ بالـدراما
ــســرح الـكــثــيـر من وهــو هــنـا يــســتــعـيــر من ا
ـمــثل / فـاخــر فـاخـر الـراوى / مــفـرداته: "ا
ــكـن اعــتــبــار فــاخـر الــشــاعــر نــفــسه الــذى 
قــــنـــاعًــــا له فـى مـــســــتــــوى آخـــر (أعــــمق) من
ـستـويات الدرامـية لـلقصـيدة كـذلك هناك ا
ـسـرحـيـة مـثل اإلشـارة لـعـدد من الـعــنـاصـر ا
اإلضـــاءة الــديـــكـــورات الـــكـــوالــيـس الــدور
عـطيل وديدمونة كـمرجعيات درامـية وضعها
ـا ـسـرحى  الــشـاعـر فى خـلـفـيــة مـشـهـده ا
تـــلــــقـــيه عـــلــــيه من ظـالل داللـــيـــة وشـــعـــوريـــة
وتـنمية لـلصراع الداخلى داخل الـشخصية..
هـذه قصيدة تـدعونا لتأمل عالقـة القصيدة
ـكـن اعـتـبــارهـا: (من زاويـة بــالـدرامـا. كــمـا 

قراءة خاصة) مسرحية فى قصيدة
قصيدة: فنان
صالح جاه

فاخر محمد فاخر
ثل فنان: 
السن: خمس

راجل بسيط أسمر
فى خارج التمثيل: خفيض الصوت

"الكشافات دى بنت كلب..
كانت ح تعمينى"

"أنا هه.. أهه. مش مريض..
يعاد" جيت فى ا

"م اللى واقف ده ورا الديكورات?
وت? ده جى  هنا? ده ا

حلد تانى
. ما بيدّبقش فى العافيه مسك

لكن خالص دوره"
"كان دور صغَيّر.. بس كان دور جميل"

"امتى العمل ينتهى?"
"عاوز أنام لى قد كام ساعه"

"الليل ده زى عطيل"

فى إيده دبلة جواز
يقولو له يخلعها "عشان الشغل"

ما بتتخلعش
صباعه أصله مره كان انكسر

هو اللى قال لى
وكان يقول لى حاجات كتير

واللى ما كانش يقوله كنت اعرفه
أشوفه مرسوم

"محال احلياه حتى ولو فتافيت"
"محال احلياه ولو فى أواخرها"

"أنا باحب الضحك"
"باعرف أخلّى اخللق تبكى صبيب"

"عيونى سهيانه لكن لها فعل"

صالح جاه فاخر فاخر 

اخلبز احلافى.. نصاً مسرحياً

تصوير : أحمد مصطفىالشاعر عزت قرشى مع  فرقة عز الدين نصر الدين
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سرحي جريدة كل ا

سرحى أحمد > الناقد ا
خميس أحد كتاب جريدة
«مسرحنا» يعكف حاليًا
على وضع تصور لنشرة
ركز الهناجر شهرية 
للفنون بعدما اختارته
الدكتورة هدى وصفى
ليكون مسئوًال عن هذا
اإلصدار الذى يتابع

نشاطات مركز الهناجر.
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> بعد خروج فردوس حسن من الفرقة فى الثالثينيات أصبحت أمينة رزق بطلة الفرقة
سرحيات . بال منازع وظهرت أمام يوسف وهبى فى العديد من ا

áÑ£°üŸG 

✂✂

سرحي جريدة كل ا

> عام  1924 التحقت بفرقة يوسف وهبى  وفى عام  1925أسند لها يوسف وهبى أول
دور رئيسى هو "ليلى" فى مسرحية الذبائح. وفى عام  1930أسند لها أدوار البطولة
بالتبادل مع الفنانة فردوس حسن.

4ájGôŸG äÉbO 3áÑ£°üŸG ÖàµdG Qƒ°SôjhÉ°ûeπ«°SGôe  ájó©ŸG á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc á«éMô°ùe Úd ¿hCG ÉæMô°ùe              É«fódG
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> اخملرج شاذلى فرح
يجهز لتقد عرض
األطفال قمر احلواديت
تأليف مصطفى سليم
لفرقة قصر ثقافة حلوان
ضمن خطة إدارة مسرح
الطفل بالهيئة العامة
لقصور الثقافة ينتظر
أن يتم تقد العرض
بعد عيد الفطر.

¢ùfƒJ  ≈a IGƒ¡∏d ÉfÉLô¡e ≥∏£J.. ìô°ùª∏d á«Hô©dG áÄ«¡dG
اجلـدير بـاذكر أن اجملـلس الـتنـفيـذى طلب من
ـكاتب الـقطريـة األعضـاء فى الهـيئـة ترشيح ا
أربعة أعـمال مسرحـية معاصـرة تتحمل الـهيئة
ـلكية تكـاليف نشـرها وطبـعها وتـغطيـة حقوق ا
الـــفـــكـــريـــة لـــهـــا عـــلـى أن تـــكـــون من األعـــمـــال
تميزة ويتفق كل مركز قطرى على حدة مع ا
مؤلـفى هذه األعمـال قبل الـشروع فى نـشرها
حـــيـث اقـــر اجملـــلس تـــشـــكـــيـل هـــيـــئـــة عـــلـــمـــيـــة

لإلشراف على عمليات النشر وتبعاته.
وأضاف الفيلكاوى أن اجمللس التنفيذى للهيئة
ـسرح الـعـربيـة لـلـمسـرح أقـر إقامـة مـهرجـان ا
العربى للهواة فى اجلمهورية العربية التونسية

الشقيقة خالل الفترة من 10ـ 16يناير .2010
ـــراكــز كــمـــا طــالـب اجملــلس فـى اجــتـــمــاعه ا
الـقـطــريـة فى حــال تـوافــر أى مـقــتـرحـات أو
طلبات أو توصيـات تتعلق بعمل اللجان التى
ـكن أن ترفع إلى هـذه اللجان تمتـشكيـلها 
عن طــريق األمـانــة الـعــامـة لــلـهــيـئــة الـعــربـيـة
لــلــمـســرح ومــقـرهــا الــشــارقـة الــتى بــدورهـا
ــرئــيـات الــلــجـان ــراكــز الـقــطــريـة  تــوافى ا
ـــراكـــز الـــقـــطـــريــة عـــمـــا يُـــحـــال إلـــيـــهـــا من ا
ـراكز اخملتـلفـة عـلى أمل أن تسـتفـيـد هذه ا
ــــتــــخـــصــــصــــة فى أعــــمـــالــــهـــا من الــــلــــجـــان ا

سرحية اخملتلفة. ا

 قــرر مــســؤلــو الــهــيــئــة الـعــربــيــة لــلــمــســرح فى
االجـتــمـاع األخــيـر جملــلـســهـا الــتـنــفـيــذى إقـامـة
ـــقـــبل بـــتــونس مــهـــرجــان لـــلـــهــواة فـى يــنـــايــر ا
ــراكـز وتــشـكــيل الــلــجـان اخملــتــلـفــة وتــكـلــيف ا
الـقُـطْـرية بـتـنـظيم الـورش والـنـدوات قبل نـهـاية

العام احلالى.
عُقد االجـتمـاع االستـثنائـى للمـجلس الـتنـفيذى
لــلـهـيـئـة الـعـربـيـة لــلـمـسـرح فى إمـارة الـشـارقـة
ونــتج  عـــنه تــشـــكــيـل الــلــجـــان الــتـــالــيـــة: جلــنــة
الـتــدريب والـتــأهـيل جلــنـة اإلنــتـاج والــتـسـويق
ـهــرجـان جلــنـة الــدراسـات والــبـحـوث جلـنــة ا
جلـنة العالقات الدولـية جلنة العـضوية جلنة

العالقات البينية للمراكز القطرية.
وحـــــول  االجـــــتـــــمـــــاع قـــــال  الـــــدكــــتـــــور نـــــبـــــيل
الفيلكاوى نائب رئيـس الهيئة العربية للمسرح
بـأن اجمللس التأسـيسى أقر أن تكـون األنشطة
ــتــبــقـــيــة من الـــعــام احلــالى فـى أن يــنــظم كل ا
مـــركـــز قـــطــــرى ورشـــة فى أى فــــرع من عـــلـــوم
ــسـرح فى وقـت ال يـتــجــاوز نـهــايــة ديـســمــبـر ا
ـنـاقـشة قـبل ومن ثم إقـامـة حلـقة 'سـيـمـنار ' ا
ـسـرح الـعـربى الـضـرورية واحـدة من قـضـايا ا
يُـــــدعى لـــــهـــــا مـــــســـــرحــــيـــــون مـــــتـــــخـــــصـــــصــــون
ـيـون عــلى أن تـنـظـم أيـضـا فى وقت ال وأكــاد

قبل. يتجاوز ديسمبر ا
كــمـــا طــلب اجملــتـــمــعــون من كـل مــركــز قــطــرى

على حـد سـواء بحـيث يـتم حتفـيـز الكـتاب فى
كل الدول األعضاء فى الهيئة.

من جــهـــة أخـــرى طــلـب اجملــلس الـــتـــنــفـــيــذى
ــســـرحــيــ لـــنــشــر لـــلــهــيـــئــة الـــتــعــمـــيم عــلـى ا
أبــحـــاثــهم ودراســاتــهم وأخـــبــارهم وأعــمــالــهم
ــســرح الــعــربى الــتى ــســرحــيــة فـى مــجــلــة ا ا
تــصــدرهــا الــهـــيــئــة حــيث خـــصص مــكــافــآت
ـنـشــورة حـسـبــمـا تـنـص عـلـيه مــالـيـة لــلـمــواد ا

الية للمجلة. الالئحة ا

وضع تـصــورات تـفـصـيــلـيـة لـهـذيـن الـنـشـاطـ
حــيث يـتم إرسـال هـذه الــتـصـورات إلى األمـانـة

العامة فى الشارقة.
وقـد أشــار د. الـفـيــلـكـاوى إلـى أن اجملـلس قـرر
تـخصيص مبـلغ سبعـة آالف دوالر أميركى لكل
مـركــز قـطــرى لــتـغــطـيــة تـكــالـيـف إقـامــة هـذين
الـنـشاطـ كمـا قـرر اجمللس الـتـنفـيذى لـلـهيـئة
ــشـــاركــة بـــشــكل فـــاعل فى ـــراكــز بـــا تــوجـــيه ا
ـسـرحى لـلــكـبـار والـصـغـار مــسـابـقـة الـتــألـيف ا

جنم وراتب مع زغلول ..
سرح احللبى  ضيوفا على ا

 تعميم نشر
أبحاث ودراسات
وأخبار

سرحي فى ا
سرح مجلة ا
العربى

شـركـة اللـؤلـؤة لالنـتاج الـفـنى الـسـورية دعت
صرى مـحمد جنم وأسرة مـسرحية الـنجم ا
سـرحـية فى "زغلـول ع احملـمول " لـتـقـد  ا
حـلب خالل عـطلـة عـيـد الـفطـر الـقـادم على

مسرح دار التربية 
ـسـرحـيــة مع  أحـمـد يـتـقـاسـم جنم بـطـولــة ا
راتب  شـــــيــــريـن  حــــنـــــان شـــــوقى  فــــاروق

جنيب  عبدالله مشرف .
ــــهــــا فى بــــيـــروت ــــســــرحـــيــــة ســــبق تــــقـــد ا

ارك وحققت صدى طيبا  والد
مــحــمــد جنم عــبــر عن حــمــاســته لــلــتــجــربــة
ــــســـــرح الــــســـــورى حــــقق مــــشـــــيــــرا إلـى أن ا
انــــتــــشــــارا فـى الــــفــــتــــرة األخــــيــــرة من خالل
ــــهـــــرجــــانــــات  حــــضــــوره الـــــدائم فـى أهم ا
ويـتميز احلضـور السورى بخـصوصية جتعل

اآلخرين  يرفعون القبعة احترما لها 
ـسـرحى الـسـورى مـحـمود ومن جـانـبه قـال ا

خرقى صاحب الدعوة : 
 إننـا فى الشـركة ال تـستـحوذ عـليـنا " ذهـنية
" الـربح  وخـطأنـا إن حـصل يـكـون فى الفن
ال بـــــحــــــقـه من أجـل مـــــســــــخـه وإفـــــراغـه من
مـضـمـونـه كـمـا يـفـعل الـبـعض وكـمـا أنـنـا فى
الشركة ال نقول " اجلمهور عايز كده "  " .
وتـــابع " بل إنـــنـــا نــنـــطـــلق من مـــبـــاد ويــأتى
االنـفتـاح فى مـقدمـتهـا  واسـتحـضـارنا لـهذا
الـعـرض ال يـعـنى أنه " األفـضل  فـلـسـنـا من
يقرر  بل اجلمهور  والنقاد ( إن وجدوا )"
وختم " خـرقى " بـأن هذا الـعمل ال يـعنى أن
حـلب خالية من الــ " كـبار " أو أننا " أفـلسنا
"  بـل هى دعـوة لالنـفــتـاح وقـبــول اخملـتـلف 
فإذا كان ضـعيفـا عرفنا مـكامن القـوة عندنا

 و إن كان قويا عرفنا مكامن الضعف " .

وأضـاف " إنـنـا نـعـمـل .. وإنـنـا عـلى ثـقـة بـأن
ـــســـرح دون غــيـــره يـــحـــتــفـظ بــالـــراسخ  و ا
يــســتـبــعــد الــواهى  وفى هــذه الــســنـة كــانت
سـرحى هـذه خـطـوتـنـا فى مـجـال الـنـشـاط ا

الكوميدى ذى الطابع الشعبى  ".
وأكــد "خـــرقى" أن اســـتــضـــافــتـه لــلـــعــرض ال
ـسـرح احللـبى  الفـتا انـه با تتـعـارض مع إ
ـــكن أن إلى أنـه وبــقـــراءة مـــتــعـــددة األوجه 
نــــوظـف هـــــذه اخلــــطـــــوة فـى خــــدمـــــة حـــــلب
وفــنــانــيــهــا  والــقــرار فى الــنــهــايــة بــيــدهم 

وحتقيقها يتم " بهمتهم " . 

محمد جنم

 ≈fOQCG ≈Mô°ùe ¢VôY ≈a ..≈aGò≤dGh ÉeÉHhCG
بــــــتـــــــشـــــــخــــــيـص عـــــــدد من
الشخصـيات السياسية من
بــيــنــهم الــرئــيس األمــريــكى
أوبــــامــــا والــــلـــيــــبى مــــعــــمـــر
القذافى إضافة إلى رئيس
الـــوزراء األردنى وعـــدد من
الـــــوزراء  أعــــد مــــوســـــيــــقى
ــــــصـــــرى الـــــعــــــرض عـالء ا
وحــازم خـزوز أمــا اإلضـاءة

فكانت حلس فاشة.

سـبـايلـة  رانـيا اسـمـاعيل 
الرا صـــواحلــــة  آيــــة الــــتل
..وقــــدم الـــعـــرض مـــقـــاربـــة
ســـــــاخـــــــرة لـــــــوقـــــــائـع مـــــــثل
"االنـــتـــحـــار الــتـــلـــفــزيـــونى 
وازدحــام الــفــضــائــيــات فى
ــــــســـــــلــــــسالت رمــــــضــــــان 
وبـرامج الـتـسول " الـثـرثـرة 
وكــان لــلــسـيــاســة نــصـيــبــهـا
حــــيـث قــــام فـــــريق الـــــعــــمل

على مسـرح قاعة" العاللى
" بــفــنـــدق حــيــاة ريــجــنــسى
بـالـعـاصـمـة األردنـيـة عـمـان
قـدم الـفـنان نـبـيل صـواحلة
مسرحـية "ألف أزمة وأزمة
" مـــــنــــاقــــشــــا الـــــعــــديــــد من
سلبيـات الواقع االجتماعى
الـعـربى فى إطــار كـومـيـدى

استعراضى. 
الـــــعــــرض بـــــطـــــولــــة حـــــسن

مجلس عدل توفيق احلكيم .. 
ضد االستيطان االسرائيلى 

مــســرح الـرواة الــفـلــسـطــيــنى قـدم األســبـوع
ـسـرحى " مـجـلس الـعدل اضـى العـرض ا ا
" عن نـص لــتــوفــيـق احلــكــيـم تــدور أحــداثه
ـكن لــقـاض حـول مــفـاهــيم الـعــدل وكــيف 
مــرتـش أن يــقــلـب احلق بــاطـال واحلــقـــيــقــة
الـواضــحــة إكـذوبــة  وذلك من خالل فـران
سـرق إوزة أحـد زبـائـنه وأطــعـمـهـا لـلـقـاضى
وعـنــدمـا شـكــا صـاحب الــوزة ادعى الـفـران
أنـــهــا طــارت وهى مــشــويــة وأيــده الــقــاضى
بــالــطــبع مــســتــشــهــدا فى حــيــثــيــات حــكــمه

بقوله تعالى " يحى العظام وهى رميم " !
لـعب بــطـولــة الـعــرض حــسـام الــدين غـوشه
ـا احللو وخالـد محتسب ومـجد الشيخ ود
ولؤى أبو عمـر وإبراهيم دويك أما االخراج
فكان إلبراهـيم الدباغ الذى قال عن العمل
ـــشــــاهـــديـن الـــلــــيـــلــــة ضــــحـــكــــوا عـــلى :إن ا
ــبــكــيـه حــقــا فــأحــداث الــلــيــلــة مــأســـيــهم ا
الـدرامـيـة الـسـاخـرة شـاهـدنـاهـا مؤخـرا فى
حـى واد اجلــــــــوز حــــــــيـث كــــــــثــــــــرت الــــــــبـــــــؤر

االستيطانية. 

ـــســرح مـــكــان لـــصــنع األمل وأضــاف : أن ا
وحث اجلــمــهــور عــلى الــتــغــيـيــر وزرع األمل
ـــســـرح ـــواطـــنـــ حـــيث إن ا فى نــــفـــوس ا
ـــــواطن يـــــجب أن يـــــركـــــز عــــلـى قـــــضــــايـــــا ا
الــفـلــســطــيــنى ال أن يــقـدم أعــمــاال غــربــيـة
ـشـاهدين حـيث كـثرت فـى السـنوات تنـفر ا
األخـيـرة أعــمـاال وبـرامج مـســرحـيـة تـرضى
ــمـــول الــغـــربى ونــحن فـى مــســرح أذواق ا
الرواة رفـضـنا ونـرفض الـدعم لقـنـاعتـنا أن
ـسـرح فـعل ثــقـافى من أجل حـيـاة أفـضل ا
وقدمـنـا الـعديـد من األعـمـال الـتى ما زالت
تـعـرض حـتى الـيـوم كـان آخـرهـا مـسـرحـيـة
شــــارع فـــــســــاد الــــدين حــــيـث اســــتــــقــــطــــبت
جـمـهـوراً كـبـيراً قـلـمـا شـاهـدنـاه فى عروض

مسرحية محلية
مــســـرح الــرواة ســـبق لـه افــتـــتـــاح مــهـــرجــان
ــــســــرحى وكــــذلك فــــعـــالــــيـــات طــــرطـــوس ا
"الــقــدس عـاصــمــة الـثــقــافــة الـعــربــيـة " فى

دمشق فى وقت سابق هذا العام 
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ـنسـتير ديـنة ا ـركز الـثقـافى اجلامـعى  أقام ا
الــتـونـسـيــة الـتـابع لــديـوان اخلـدمـات اجلــامـعـيـة
ــنــطــقــة الــوسط حتت إشــراف وزارة الــتــعـلــيم
الـعالى والبـحث العـلمى والـتكنـولوجـيا - الدورة
الــرابــعــة عـشــرة لــلــمــهــرجــان الــدولى لــلــمــسـرح
اجلــامـــعى فى الــفــتــرة من 1 إلى 8 أغــســطس
2009 برئاسة فتحى اخليرى وإدارة فتحى

بن عمر.
وعلى الـرغم من تـواضع اإلمـكـانيـات الـظـاهرة
إال أن حجم الـنـشـاط يـشيـر بـوضـوح إلى الروح
الـوثابـة واإلرادة القـويـة إلجناح تـقد الـعروض
بــشـــكـل جــيـــد وخـــلق حـــالـــة من الـــبـــهـــجـــة بــ
ــهــرجــان وهم ــشــاركـــة فى ا أعــضـــاء الــفــرق ا
شـــبــــاب اجلـــامــــعـــات الـــذيـن أتـــوا مـن الـــقـــارات

اخلمس.
ــهـرجــان بـفــعـالــيــات مـخــتـلــفـة ذات وقـد حــفل ا
عارض وتـكر عدد طموح كـبيـر مثل إقامـة ا
ــبــدعـ الــتـونــسـيــ مــثل اخملـرج الــكـبــيـر من ا
ــنــصف الــســويــسـى وإقــامــة ورش مــســرحــيـة ا
ــنـاقـشـة مــتـنـوعــة ومـائـدة مـســتـديـرة ونـدوات 
ــنـاســبـة مـئــويـتى الــعـروض وقــراءات شـعــريـة 
الـشاعـر الـتونـسى الـكبـيـر أبى القـاسم الـشابى
والزجال الـكبيـر على الدعـاجى وسهرات فـنية
كل مـســاء تـقـدم فـيــهـا كل فـرقـة فــنـون بـلـدهـا..
ــا تـــتــمـــيــز به من وكــانـت األخــيــرة هـى األجنح 
ـشـاركـة اجلـمـاعـيـة فى الـرقص والـغـنـاء وهـو ا

أمر متوقع مع طبيعة هذه الفرق.
ـسابقـة الرسـمية وقبل أن نـدخل فى عروض ا
نود أن نشـير أيـضا إلى جتربـة متمـيزة أشرفت
هـرجان وأتـاحت لهـا اإلمكـانيات عـليـها إدارة ا
وهـى تـقــد مــحــاوالت جتــريــبــيـة فـى الـفــاصل
سـاء وب ـسرحـيـة فى ا ب انـتهـاء الـعروض ا
الــسـهــرات الـفــنـيــة ألعـضــاء الـفـرق كــانت هـذه
ــبــيـت اجلــامــعى الــتــجـــارب تــقــدم فى مـــدخل ا
سمى «فطومة بورقيبة» وكانت تتسم باجلرأة ا
الشـديـدة فى الـتـنـاول وفى اخلـلط بـ وسائط
فـنــيـة مــتــعـددة إنــهـا كــالـلــعب وأشــبه بـأبــحـاث
ـــفــردات عـــمـــلـــيـــة فى اخـــتـــبـــار الـــعـالقـــة بـــ ا
ـســتـحـدث ــسـرحــيـة بــعـضــهـا الــبـعض وبــ ا ا
منها فقط كان ينقصها التنظيم احملكم للوقت
إلتــاحـة مـشــاهـدتـهـا ومــحـاولـة دراسـتــهـا وإلـقـاء

الضوء عليها.
سابقـة الرسميـة فقد اشترك وحـول عروض ا
ثالث عـشــرة فـرقــة مـســرحـيــة جـامــعـيـة بــثالثـة
ـســابـقـة ويـحــسن بـنـا أن عـشـر عــرضـاً داخل ا
نـذكـر هـذه الـعـروض لـنـتـبـ الـتـوجـهـات الـفـنـيـة
لــشــبــاب اجلــامـعــات وهى عــلى الــنــحــو الــتـالى

وفق تسلسل عرضها زمنياً:
1- عرض «قصر الباشا» عن حلم صيف:

نستير - تونس. ركز الثقافى اجلامعى با ا
2- موزيك هول: جامعة كان - النورمندى -

فرنسا.
لك عبد العزيز - عطف: جامعة ا 3- ا

ملكة العربية السعودية. ا
4- عراة على الصفيح: جامعة كرواتيا -

كرواتيا.
5- الرواسيات: كلية اآلداب ع الشق -

غرب. الدار البيضاء - ا
6- أجراس: اإلقامة اجلامعية - باتنه -

اجلزائر.
ركز اجلامعى للتنشيط 7- عمرو ميم: ا

الثقافى والرياضى بصفاقس - تونس.
8- الظلمة: جامعة سبها - ليبيا.

9- بلها - النجدة: اجلامعة الفيدرالية -
البرازيل.

ركز الثقافى اجلامعى بتونس عراج: ا 10- ا

- تونس.
لك لير: كلية اآلداب - جامعة 11- مأساة ا

ع شمس - مصر.
. 12-واجه ولكن: جامعة بيت حلم - فلسط

13-  احلياة تكون رائعة: اجلامعة
الكالسيكية ببارم - روسيا.

ـسرح اجلـامعى ومن خالل منـظورنـا لطـلـيعـية ا
وخــــصـــوصــــيــــته نــــرى أن أهـم الـــعــــروض الــــتى

هرجان هى: شاركت فى هذا ا
الــعــرض الـــبــرازيــلـى «الــنــجـــدة» من إخــراج آنــا.
أشــكــار وتـــألــيف مــجـــمــوعــة بــاال. س. أو. س.
هـرج يحاولون وهـو يقوم على مجـموعة من ا
تقـد عرض مسـرحى عن اإلنسـان.. إنسـانيته
ومــرضه وعـالجه وطــفــولـــته من خالل جــوالت
فى أمــاكن مـتـعــددة. أى أنـهم يـقـدمــون مـسـرحـاً
داخل مــــســــرح وهـــو عــــرض شـــديــــد االدهـــاش
والـــوضـــوح والـــتـــواصـل مع اجلـــمـــهـــور بـــإبـــداعه
أســالــيب تـــعــبــيــر جتــمـع بــ الــصــوت الــبــشــرى
ـــــوســــيــــقى والــــرقـص فــــضالً عن واحلــــركــــة وا
إحكام إيقاعه فلم يفلت منه اجلمهور حلظة.
والــــعــــرض الــــفــــرنــــسـى «مــــوزيك هــــول» إخــــراج
نــــــعــــــومـى بــــــويــــــديك وتـــــــألــــــيف جــــــون - لــــــوك
ــــســـرح اجلــــديـــد فى الجـــارس.. أحــــد كــــتـــاب ا
فـــــرنـــــســــا اآلن. وهـــــو من ثـالث شـــــخــــصـــــيــــات

ـثــلـة حتـكى األخـيــرة لـهم ولـنـا عن ـثالن و
ـوزيـك هول» حـكـايـة جنـاحـهـا الـبـاهـر مع فن «ا
وصعـودهـا سـلم اجملـد. ومن خالل لـغـة شـديدة
الـشـاعـرية وجـديـدة من حـيث الـبـنـاء الدرامى
نـكـتــشف خـواء هـذا الــصـعـود بل وتــفـاهـة هـذا
الـواقع. العرض شديـد التكثـيف واالقتصاد من
حـــيث مــــفـــرداته الـــفــــنـــيـــة ذو إيـــقــــاع مـــتـــجـــدد
ومــــدروس فى الــــتـــشــــكـــيـل واحلـــركــــة والـــغــــنـــاء
واألداء فضالً عن براعة األخير فيما اتسقت

عناصره وانسجمت فى وحدة جمالية عامة.
والــعــرض الـــتــونــسى «قـــصــر الــبـــاشــا» عن نص
ولـيم شـكـسـبيـر إخـراج خـالـد شنـان واقـتـباسه
مع فـاطـمـة الـنـابـلى وتــألـيف مـوسـيـقى لـتـوفـيق
الـهـوارى. هـو جتـربــة جـرئـيـة فى تـقـد عـرض
غـــنـــائى كـــامـل فـــضالً عن طـــرافـــة االقـــتـــبـــاس
وإنـسـاب األحــداث والـشـخـصــيـات إلى اجملـتـمع
الــــتـــونـــسى «تـــونـــســـتــــهـــا» وإن كـــان يـــحـــتـــاج إلى
وسيقية حية إمكانيات كبيرة لـتكون التجربة ا

وفى البحث حول إثراء التجربة اللحنية.
ـغـربى «الــرواسـيـات» إخــراج حـمـيـد والـعــرض ا
مــرشــد وتـألــيــفه عن مــجـمــوعــة من الـفــتــيـات
ـدينـة ليبـحثن عن اآلخر يخـرجن هاربات من ا
الذى ال يـأتى. قـد استـطـاع الـعرض أن يـشـتبك
مع اجلـمهـور ويـتـواصل بحـيـويـة فائـقـة - فاقت
ــهــرجــان. وإن كــانت هـى امــتـداداً كل عــروض ا
الحــتـفـالـيــة اخملـرج الـكـبــيـر الـطـيـب الـصـديـقى

سرح مختلف فهى بالتأكيد تقدم رؤية عربية 
قامت على ثـقافتـها الشـعبيـة وخاصة الدرامى

منها.
والعـرض الـروسى «احلـيـاة تكـون رائـعـة» إخراج
ـوشـ وتـألـيف بـورس زكـورد عن فـيـكـتـور نـا
احلـيـوانـات الـتى تـقـدر حـكـمـة اإلنـسان وتـطـلب
منه الرفق بها وبالـطبيعة إنه عرض يجمع ب
أســالـــيب عــدة فى الـــتــعـــبــيــر كـــالــســرد والـــفــعل
والــصـورة الــســيــنـمــائــيــة كـمــا يــتــمـيــز بــالــبـحث

نحى. اجليد عن البيئة وبطليعية ا
ــســـرحى لــهــذه ـــشــهــد ا ـــلــفت لــلـــنــظــر فى ا وا
الـعـروض هـو قـوة صعـود الـفـتاة الـعـربـيـة فمن
ـلـك لـيـر.. سـهـا ـثالت عـرض ا مـصـر بــرزت 
غرب عادل وريهام سـامى وإسراء على ومن ا
ســـمــيـــرة هــشـــيــكـــة وراويــة دريـــدى ومن تــونس
ـعـراج بـرزت أحالم احلـكــيـمى فى مـســرحـيـة ا
ومـجمـوعـة عـرض قـصـر الـباشـا مـنـهم عـائـشة
مــتــوار وهـــالــة كــمـــون ونــور جـــاب الــله وســارة
وخــولــة ومـروى ومـن اجلـزائــر دومــاجنى مــنـال
زهـرة وحـيـاة قـدور وأسـمـاء عـقـابـة وسـامـيـة بن

دياب.
ــهـرجــان الــبـاعـث عـلى وأخــيـرا.. حتــيــة لـهــذا ا
تـنـشـيط الـفـكـر اخلالق فى جـامـعـاتـنـا الـعـربـية
وحتـــيــــة إلدارتـه احلـــريــــصــــة عــــلى اســــتــــمـــراره
ـائدة وتـطـويره ولـلـحـبيـب القـردلى الـذى أدار ا
ــســتــديــرة ونـــدوات مــنــاقــشــة الــعــروض بــحب ا
واقـــتـــدار وخلــالـــد بـــوزيـــد مــنـــشط الـــســـهــرات
ـسـائـيــة ولـكل الـشـبـاب الـذيـن عـمـلـوا بـجـديـة ا
هـرجان العربى وإتـقان فى إدارة وتنظـيم هذا ا

هم. ا
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نستير هرجان الدولى للمسرح اجلامعى با ا
الدورة (14) تونس - 2009

ــشـاركـة لــروحـهم حتـيى الــلـجــنـة كــافـة الــفـرق ا
الـوثـابــة وهـمـمــهم الـعـالــيـة نـحــو مـسـتـقــبل أكـثـر

إشراقاً وإنسانية ب البشر.
وتنوه اللجنة بـ:

- اخملـرج أمـيـر الــعـيـونى حلــرصه عـلى تـقـد
خطاب مسرحى مختلف (تونس).

Vujevic ــمـــثل ديــنــكـــو فــوتــشــيـــفــيــتش - ا
Dinko عن دوره فالدمير فى مسرحية

عراة على الصفيح (كرواتيا).
ــــمــــثل واخملــــرج حـــمــــيــــد مــــرشـــد كــــفــــنـــان - ا

غرب). مسرحى واعد (ا
ـشـاركـة > الـتـوصـيـات: تـوصى الـلـجـنـة الـفـرق ا

ا يلى: وإدارتها 
ـــيـــا - إعــــادة االعـــتـــبـــار لـــلـــنـص عـــربـــيـــا وعـــا
واعـتـمـاد اجلـديـد مـنـهـا واالبـتـعـاد عن الـسـهـولة
والـتـسطـيح وحتـفـيز الـهـمم عـلى سـعة االطالع

وإبداع النصوص احلديثة.
- تــوفـيــر الـفــرص واإلمـكــانـيــات والـبـعــثـات إلى
اخلـــارج لالطـالع (قــراءة ومـــشــاهـــدة) عـــلى مــا
ـيـة احلـديـثة ـسـارح الـعـربـيـة والـعـا يـجـرى فى ا
ومـواكـبتـهـا بغـيـة تطـوير إبـداعـاتهم وحـثـهم على

. سرحى بوصفهم شبانا جامعي البحث ا
ــمــثل فى الــعـرض - االهــتــمــام أكــثـر بــتــكــوين ا
ـسـرحـى وسالمـة األداء والـعــمل عـلى تــطـبـيق ا

قواعد اإللقاء الصحيح.
هــذا وتــتـمــنـى الـلــجــنــة الــتــوفــيق لــلـجــمــيع وإلى
هرجان اللقاء فى الدورة اخلـامسة عشرة من ا

نستير 2011. الدولى للمسرح اجلامعى با
أحمد إسماعيل - عضواً
سمير السائح - عضواً
مقداد مسلم - مقرراً

دنى - رئيساً عز الدين ا

أحمد إسماعيل

سرحى يشير إلى قوة صعود شهد ا  ا
الفتاة العربية فى العروض

á«Hô©dG ÉæJÉ©eÉ÷ ¥ÓN ôµa ƒëf

على رزق

نبيل الفيلكاوي
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سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

سرح عام  1922حيث قامت بالغناء الى جوار > ظهرت الول مرة على خشبة ا
خالتها فى احدى مسرحيات فرقة على الكسار فى مسارح روض الفرج وانتقلت
سرح العربى يوسف سرحية التى أسسها عميد ا للعمل مع فرقة رمسيس ا

وهبى .

> فى أوائل العشرينات بدأت تتردد مع خالتها أمينة محمد على كازينوهات
شاهدة العروض التمثيلية والفواصل الغنائية التى كانت ساحل روض الفرج 
تقدمها فرقة يوسف عزالدين. 
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تـفـضل الـعـمل فـيه وتـعـشق أدواره كـمـا أنـهـا حتب الـفن
ـســرح مـهــمـا لــلـفـن وتـريــد أن تـظل هــاويـة فـى مـجــال ا
وصـلت درجة الـشهرة أو كـثرت أعـمالـها ألن الـهواية –
بالنـسبة لها  –هى األصل والبحث عن كـل ماله قيمة..
سرح الكبار كى ياسم حتلم بأن تـعمل مع مخرجى ا
ــعــهـد تــزداد شـهــرة وخــبــرة كــمــا تــتـمــنى أن تــلــتــحق بــا
ــسـرحــيــة حــتى تــزداد مــعــرفــة بـأدق الــعــالى لــلــفــنــون ا

تفاصيل معشوقها األول.
سرح أبو الفنون ا

يـاسـمـ طــارق بـنت مـحـافــظـة اإلسـكـنـدريــة والـطـالـبـة
ــيـة احلــديـثــة لـلــعـلــوم والـتــكـنــولـوجــيـا عــشـقت بــاألكـاد
ـدرسى مـشـاركـة فى ـسـرح ا ـسـرح مـنـذ  الـتـحـقت بـا ا
ــدرســيــة مــســابـــقــات اإللــقــاء بـــالــفــصــحى واإلذاعـــة ا
سرح فى ـوهبة فالتحـقت بفريق ا وجـدت فى نفسها ا
ـــرحــلـــة اإلعــداديـــة وقــدمت مـــعه عـــرض "الــفـــراعــنــة ا
قــــادمــــون" مع اخملـــرج إسـالم جـــمــــال نــــالت به جــــائـــزة
ا جعلها ديرية  ثلة موهوبة عـلى مستوى ا أحسن 
أكــثـر لـلـمـسـرح فــاجتـهت إلى عـروض الـطــفل بـالـثـقـافـة
ـسـرحــيـة مـثل اجلــمـاهـيــريـة وقـدمـت بـعض الـعــروض ا
"ديـنــا وعــالم الــفــضــاء والــشــجــرة الــطــيــبـة" مـع اخملـرج
عـــاطف بـــكـــرى. وحـــصـــلت عـــلى أكـــثـــر من جـــائـــزة فى
ـسرح مهـرجـانات الـقـراءة للـجـميع وعـنـدما الـتـحقـت با

ــيــة بــالــلــغــة ــدرسى الـــثــانــوى قــدمــا عــدة أعــمــال عــا ا
الـعـربـيـة الـفـصـحى مـنـهـا "الـكـتـرا وأنـتـيـجـون من األدب
اإلغريقى" إخراج عاطف بكـرى أيضا وعندما التحقت
ـسـرح الـكـبـار فى الـثـقـافـة اجلـمـاهـيريـة شـاركت فى
ـــزعـــوم وست الـــكـــثـــيـــر من الـــعـــروض مـــثل "الـــهـــيـــكل ا
يـعـاد وجواب" احلـسن مع اخملـرج كرم أحـمـد و"أرض ا
مع اخملــرج أشـــرف فــاروق وإنـــذار فــرعـــونى وكالم فى
كالم" مـع اخملرج أحـمـد عـوف كـمـا نـالت جـوائـز تـمـثيل
ـهرجانات احلرة مثل عرض "هبط كثيرة فى عروض ا
ـالك فى بــابل" إخـــراج جــمــال قــرنـى و"أوديب مــلــكًــا" ا
إخـراج مازن إبـراهيم كـمـا وقفت أمـام كامـيـرا السـينـما
فـى أفالم "حــرب إيـــطــالـــيــا وأفـــريــكـــانــو وبـــدون رقــابــة
وبـيـتزا بـيـتـزا" غيـر أن عـشـقهـا لـلـمسـرح يـجـعلـهـا دائـما
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أمانى السيد أحمدمرام حسن

كـانت بـدايـته مبـشـرة جداً وكـأنـها دعـوة جـاءته على
طــبق فـضــة من احلــيـاة تــقـول لـه اسـتــمـر فى مــجـال
سرحى التـمثـيل.. حيث بدأ مـحمـد حسن مشـواره ا
ـرحـلـة الـثـانـويـة  فى الـكـثـير مـن الـعروض وهـو فى ا
مــثـل «الــبــؤســـاء بــالـــعــربى الـــفــصـــيح الــثـــأر رحــلــة
ـلك لــيـر .. اجتـه بـعـد ــزاد احلـصــاد وا الــعـذاب ا
ذلك إلى مسـرح الثـقافة اجلـماهـرية مزوداً بـخبراته
ـســرح لـيــشـارك فـى عـروض نـوادى اجلـامــعـيــة فى ا

ـــســرح وأولـــهــا عـــرض «أحــدب نـــوتــردام» الــذى  ا
ـهــرجــان اخلــتــامى الــذى أقـيـم عـلى تــصــعــيــده إلى ا
سرح العـائم والعرض من إخراج أحمد ماهر كما ا
لك لـير» لـقصـر ثقـافة يـشارك مـحمـد فى عـرض «ا
هـرجان نـصـورة وأيضـاً يـتم تصـعـيد الـعـرض إلى ا ا
اخلتـامى الذى أقـيم فى قاعـة منف ويـحصل مـحمد
ــسـرحــيـة حـسن عــلى شــهـادة تــقـديــر عن دوره فى ا
كـــمـــا يــحـــصل الـــعـــرض عــلى جـــائـــزة أفـــضل عــرض

وأحسن مخرج خملرجه السعيد منسى..
ويتمنى مـحمد االستمـرار فى تقد األدوار اجليدة
ـهـرجــانـات واحلـصـول عـلى جـوائـز. ـشـاركـة فى ا وا
ـارس اإلخراج وقـد شـارك من قبل كمـا يـتمـنى أن 
كـــمــــســـاعــــد مـــخــــرج ومـــخــــرج مـــنــــفـــذ فـى عـــدد من

العروض.

محمد جمال الدين
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ـية عـمـرو شـريف طـالـب فى الـفـرقـة الـثـانـيـة بـأكـاد
طـيـبـة إدارة أعمـال بـدأ مـشواره الـتـمـثيـلى مـنـذ عام
 1998وذلك بـــاشـــتــراكـه فى عـــرض"شــبـــاب ألـــفــ
" مـن إخـراج أحــمـد هــيـلــتـون بــعـده شـارك عــلى فـ
ـيـة فى عرض "أحالم بـالـتـمثـيل عـلى مـسرح األكـاد
ـنوعة" إخـراج لينـ الرملى ثم "زكى فى الوزارة"
إخـراج عــصـام الـســيـد وتـوالـت عـروضه فـقــدم بـعـد
ـلك ذلـك "حـصــاوى وأيـامه" مـع لـيــنـ الــرمــلى و "ا
لــيــر" مع اخملــرج تــامــر عــبـاس "الــســلــطــان احلــائـر"
إخـــراج يـــاســـر بـــدوى "هـــذا الـــيـــوم" اخملـــرجـــة عـــزة

احلـــســيــنى كـــمــا شــارك فى "تـــاجــر الــبــنـــدقــيــة" مع
ــوت" تــألــيف وإخـراج اخملــرج أمــ بــكــيـر و "عــ ا
يـاسـر بـدوى يـهـوى عـمـرو مـراقـبـة أعـمـال اخملـرج
ــــارســــة اإلخــــراج لــــذلك فــــقــــد شــــارك ويــــتــــمــــنى 
كمـساعـد مخرج. فى عـرضى الغـرفة الـعلويـة للـين
ــسـرحــيـة الــتى لم يــكـتــبـهـا مــولـيــيـر مع الــرمـلى و "ا
اخملـرج حـمـادة شـوشـة. لـيـقـتـحم بـعـد هـذه الـتـجـربـة
ـارســة اإلخـراج فـيـخـرج عـمـلـ هـمـا "اخـتـرنـا لك

وأحالم اجملنون".
ــسـرحــيـة ـهــرجـانــات ا شـارك عــمــرو فى عـدد مـن ا
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ــهـرجـان الـتـجــريـبى من خالل عـرض "أحالم مـنـهـا ا
هـرجان القـومى للـمسـرح وقد شارك ـنوعـة" ثم ا
ـهـرجـان الدورة بـعـرض "فى بـيـتـنـا فـأر" وفى نـفـس ا

األخيرة شارك بعرض "الغرفة العلوية".
ـركز األول عن دوره كـمـا حصل عـمرو عـلى جـائزة ا
ـــيــة ـــلك لـــيــر" فـى مــهـــرجـــان األكــاد فـى عــرض "ا
ويـحـلم عـمـرو أن يقـدم مـسـرحـيـة عن "يـوم الـقـيـامة"

وأن يقوم بعمل ورشة لكتابة مسلسالت الرعب.

عادل عبد الرازق خـريج كلية احلقوق جـامعة القاهرة يـهوى ويعشق التمـثيل ويقدّر ويحترم
سـرح اجلامـعى بعـد التـحاقه به فـكان ـدرسة وقـد أبهـره ا سـرح ا اإلخراج بـدأ التـمثـيل 

ها. سرح - مسرح اجلامعة - الفضل األول فى تفجير مواهبه وصقلها وتقد لهذا ا
شـارك عـادل بالـتـمـثـيل عـلى خشـبـته فى «حـاالت» تـألـيف أحـمد الـبـرعى وإخـراج نـور صالح
و«الــعـدو فى غــرف الـنـوم» تــألـيف أبــو الـعال الــسالمـونـى وإخـراج أمـيــر شـوقى وحــصل هـذا

ركز األول من مهرجان جامعة القاهرة للعروض القصيرة. العرض على جائزة ا
ن بـدر «شـمس الـنـهار» كـذلك شـارك عـادل فى «أنت حـر» تألـيف لـيـنـ الـرملى وإخـراج أ
تـألـيـف تـوفـيق احلـكـيم وإخــراج يـاسـر الـطـوبـجـى و«قت لألبـريـاء» لـلــحـكـيم أيـضـا واإلخـراج
خلالـد حسـن و«يـوميات مـواطن» إخراج إبـراهيم سـعيد «مـطعم الـقردة احلـية» مع اخملرج
ـركــز األول من مـهــرجـان اجلــامـعـة ـســرحـيــة عـلى جــائـزة ا نــور صـالح وقــد حـصــلت هـذه ا

للعروض القصيرة.
وكــانـت هــذه الــفــتــرة من أخــصب الــفــتــرات اشــتـــراكــاً فى الــعــروض حــيث شــارك أيــضــا فى
«هـاملت» مع أمـير شـوقى «اسطـبل عـنتـر» تأليـف سعـد وهبـة وإخراج خالـد أبو بـكر «أهال
يا بـكوات» تأليف لين الـرملى وإخراج هانى سراج «بكالـوريوس فى حكم الشعوب» تأليف
عــلى سـالـم واإلخـراج لــتــامــر خــالـد «الــواغش» مـع خـالــد حــســنـ ثـم «مـوتـى بال قــبـور» مع
اخملرج محمد حمزة. انتقل عادل عـبد الرازق بعد ذلك إلى فرق الهواة ليقدم معها «شهداء
ـركـز الــعـصـر» تــألـيف وإخــراج سـيف عـبــد الـعـزيــز وقـد حـصـل هـذا الـعــرض عـلى جـائــزة ا
الـثـالث فى مـهرجـان الـسـاقـية األول كـمـا شـارك فى «البـطل فى الـزريـبـة» و«أرض الدم» مع
ركز األول فى اخملرج سيف عـبد العـزيز. وبـعدها شـارك فى «فيش» وهو الـعرض الـفائز بـا
نصف مهـرجان الساقية الثـالث ومن عروضه مع الهواة أيضا «عطـيل» إخراج أحمد عبد ا
و«احلـارة» من تــألـيف وإخـراج مــحـمــد مـبـروك و«الــعـراف األعـمـى» مع اخملـرج أحـمــد عـبـد

ركز األول فى مهرجان الساقية السابع. الفتاح وحصل العرض على ا
عـادل مـارس اإلخــراج أيـضـا وقــدم أربـعـة عــروض هى «كـلـيـوبــاتـرا» لـلــمـؤلف سـعــيـد حـجـاج
غنية الصلعاء» ليوج يونسكو ثم «سوء تفاهم» أللبير كامى. ولد» تأليف محمد نور «ا «ا
تـأثر عـادل بـنيـكوالس كـيـدج ومحـمـود حمـيـدة ويتـمنـى أن يصـبح مثـل أحمـد زكى كـما يـحلم

ية. بالوصول إلى العا

> اجمللس األعلى لآلثار
يقيم األربعاء القادم ندوة
صرى تحف ا بحديقة ا
بالتحرير يتحدث فيها
الكاتب عباس الطرابيلى
عن رمضان الفاطمى

ملوكى. واأليوبى وا
الندوات تقام حتت إشراف
د. زاهى حواس أم عام

اجمللس.
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فى رحلته األخـيرة قبل مـعركة الـيونسـكو توجه
الفـنان فـاروق حـسنى وزيـر الـثقـافـة إلى باريس
ــاضى حــيـث يــعــقــد مــجــمــوعــة من اخلــمــيس ا
الـــلــــقــــاءات مع أعــــضــــاء اجملــــلس الــــتــــنــــفــــيـــذى
لـلـيـونـسـكـو ويـلـقى كـلـمـته أمـام اجملـلـس يوم 15
الشهر احلالى وجتـرى االنتخابات على منصب
دير العام للـمنظمة الدولية يوم 18 من نفس ا

الشهر.
وقبيل مغـادرته إلى باريس التقى فاروق حسنى
ــثــقــفـ فى الــلــقـاء الــذى عــقـده مع الــكــتـاب وا
ـحــكى الــقـلــعـة وأداره الــكـاتب احتــاد الــكـتــاب 
مــحـمـد ســلـمــاوى رئـيس االحتــاد حـيث حتـدث
ـنظـمة الـدولية الـوزير عن اسـتراجتـيته إلدارة ا
ــنـصب الــرفـيع كــمـا فى حــالـة حــصـوله عــلى ا
حتدث أيـضا عـن العـقبـات الـتى تواجـهه مـؤكداً
ـــعــــركـــة شـــرســــة لـــلـــغـــايــــة ورغم ذلك فـــإن أن ا

. رشح أسهمه تكاد تكون األعلى ب كل ا
فاروق حسنى اعتـبر أن ترشيح الرئيس مبارك
له لـتـولى مـنــصب مـديـر عـام الــيـونـسـكـو شـرف
كبـير له مشـيراً إلى الـدعم غيـر احملدود الذى
يـــلــــقـــاه من الـــرئــــيس مـــبـــارك وكــــذلك اجلـــهـــد
الـــكـــبـــيـــر الـــذى تـــبـــذله الـــوزارات األخـــرى مـــثل
اخلـارجيـة والـتعـلـيم العـالى فـضالً عمـا يـقدمه

األصدقاء فى الداخل واخلارج.
وعـلى الـرغم مـن وجود 13 مـنـظمـة دولـية تـابـعة
ـتـحـدة فــإن الـتـرشـح لـتـولى إدارة أى من لـأل ا
ـنظـمـات يـتم غـالـبـاً فى هدوء وذلـك على هـذه ا
عكس ما يحدث مع فاروق حسنى الذى يتعرض
لــهــجـــمــات شــرســة فى الـــداخل واخلــارج.. عــلق
فـاروق حسنى عـلى هذا الوضع قـائًال أنا مرشح
مــصــرى وعــربى ومــســلم والــغــرب له حــســابــات
واليهـود لهم حسـاباتهم وهنـاك عملـيات مضادة
ـصرى لـكن إذا كان ـرشح ا تـهدف إلى عـرقـلة ا
ـفهوم على الهجـوم اخلارجى مفـهومًا فـإن غير ا

اإلطالق هو الهجوم الداخلى.
عن رحــلـته مع الــتـرشح لــلـيـونــسـكــو قـال فـاروق
حـسـنى لفـينـا الدنـيـا كلـها من أمـريـكا الالتـينـية
لــلـشــرق األقــصى ألوربــا ومـنــذ عــامــ ونـحن
نظمة نـتعامل مع هذا األمر بـجدية شديـدة وا
اآلن يـــــرأســـــهـــــا آســــــيـــــوى والـــــدور فى الـــــدورة
الــقــادمـة عــلى الــعــرب وقــالــوا لـو تــرشح عــربى
واحـد ستـكون فرص جنـاحه كبـيرة لـلغـاية وقد
ــغــرب الــشــقـيـق نـبــيالً ومــحــتــرمـاً كـان مــوقف ا
عـنـدمـا سـحب مـرشـحـته الـسـيـدة عـزيـزة بـنـانى

صرى. رشح ا لصالح ا
وأعرب فـاروق حسنى وزيـر الثـقافـة عن تفاؤله
نـظـمـة الدولـيـة لـلتـربـية بـالـفوز فـى انتـخـابـات ا
والـثــقـافـة والـعـلــوم "الـيـونـســكـو" الـتى جتـرى18
ــنــظــمــة بــالــعــاصــمــة ــقـــر ا ــقــبل  ســـبــتــمــبــر ا
الـفرنـسـيـة باريس ويـتنـافس فـيـها 8 مرشـح
يـسـعـون حلـصـد أصـوات 58  دولـة وقـال أريد
ـصـر والـعرب ال أن أجـلب مـنـظمـة الـيـونـسـكـو 

أن نذهب إليها .
وأضـاف وزير الـثقافـة أننـا داخلـون على مـعركة
شرسة ال نـستـطيع الـتكـهن بهـا وبنـتائـجها واذا
ـكـسب واخلــسـارة سـتـكـون قـيـست بـحــسـابـات ا
ـائـة .. مــوضـحـا أن مــعـركـة الـنـسـبـة  50 فـى ا
الـيونسـكو احلـالية أصـعب بكـثير من أى مـعركة
تـحدة خاضـتهـا مـصر سـابقـا سـواء فى األ ا

أو منظمة الطاقة.
وأشـار إلى أن عـملـيـة الـتـصويت سـتـبـدأ يوم18
وقــد حتــسم مـن اجلــولــة األولى لــكــنــهــا إذا لم
حتـــسم ســيــســتــمــر الــتــصــويت  5 أيــام يــتــدخل
خالل هـذه الـعـمـلـيـة حسـابـات أخـرى واتـفـاقات
وتـــربـــيـــطـــات بـــ الـــدول األعـــضـــاء حتـــكـــمـــهـــا
ـــــتــــاحــــة داخل ـــــنــــاصب ا ــــصــــالـح وتــــوافــــر ا ا
الـــيـــونـــســـكـــو .. مـــوضـــحـــا بـــالــقـــول "انـــشـــغـــالى
بــالـيـونـسـكـو أخـذنـى من كل شىء حـتى أنـنى لم
أرسم لـوحــة واحـدة مــنـذ  4 شـهــور وأحـاول أن

أكرس وقتى لـلتحـضير لالنتـخابات حـتى تظهر
نظمة الدولية". مصر بالشكل الالئق فى ا

نـظمة أن وأضـاف أنه للمـرة األولى فى تاريخ ا
دير العام هذا الكم من تشهد فيها انتخابات ا
ــرشح ــضـادة لــتــرشــيح ا الــعــنف والــعــمــلــيــات ا
ــصـرى .. رغم أن الــعـرف الــدولى لــلـمــنـظــمـة ا
يــقـــسم أعـــضــائـــهــا الى  6 مــنـــاطق وكــان لــكل
منـطقة نـصيب فى إدارة الـيونسـكو وحان اآلن
الـدور عـلى الـعـرب إلدارة الـيـونـسـكـو .. مـشـيـرا
إلى أنه أكـــبــر مــرشـح لــديه أصـــوات حــتى اآلن
نـصب الدولى وإلى اآلن نحن وفـرص للفـوز با
ـنــطـقـة اآلمــنـة وذلك مــا يـبـرر الــهـجـمـات فى ا
الـــشــــرســـة من بــــعض اجلـــمــــاعـــات فى الــــعـــالم
خــاصــة الـــيــهـــوديــة وتـــزداد مع اقــتـــراب مــوعــد

االنتخابات.
وقــال وزيــر الــثــقــافــة فــاروق حــســنى إن هــنــاك
حسـابات دقـيقـة ومصـالح سيـاسيـة واقتـصادية
ــــنـــظــــمـــة وثـــقــــافــــيـــة لــــكل الـــدول األعــــضـــاء 
ـرشح أو غـيره الـيـونسـكو للـوقـوف وراء هذا ا
ــــــعـــــقـــــدة إال أنه فـى ظل هــــــذه احلـــــســــــابـــــات ا
والـعقبـات التى تعـرضت لهـا حملـته االنتخـابية
نظمات اليهودية وخصوصا من جانب بعض ا

رشح األقرب للفوز فى اليونسكو . مازلت ا
ـصر جـيد جدا وأشار إلى أن مـوقعه كـمرشح 
فهناك العـديد من الدول األعضاء أبدى تأييده
عركة الـتى ستجرى بعد يوم  18سبتمبر لكن ا
لن تـــكــــون ســـهـــلــــة عـــلى اإلطالق .. مـــؤكـــدا أن
انــتـخــابـات مــنـظــمــة الـيــونـســكــو لـهــا اعـتــبـارات
خــاصـة وحــسـابــات مـعــيـنــة لـلــدول إذ إن هـنـاك
بــعض الـدول األعــضــاء ال تــرغب فى أن يــتـولى

نصب مسلم عربى مصرى. هذا ا
وردا عــــــلـى ســـــؤال حــــــول رده عــــــلى احلــــــمالت
ـنـاهضـة ضـده قـال فاروق حـسـنى إن الـيـهود ا
يـعـملـون بـقوة ضـده لـكنـنـا نحـاول كسـر دائـرتهم
ـغـلـقـة بـإظـهـار احلـقائـق ودحض أكـاذيبـهم من ا
ـــصــداقـــيــة ن يـــتــمـــيـــزون بــا خالل بـــعــضـــهم 
والـنـزاهـة ومـهـمـا كـان ردنا لـن يـكـون له تـأثـير
أقـــوى من تـــأثــيـــر فـــرد مـــنـــهم يـــقـــول احلــقـــائق
ويـكتـبـهـا فـيكـون قـد شـهد شـاهـد من أهـلـها ..
مــوضـحــا أنـنــا لـســنـا ضــد الـيــهـود ولــكـنــنـا ضـد
ـمـارسـات اإلسـرائـيـلـيـة فى األراضى الـعـربـيـة ا
ـنطـقة ونـحن دعاة وضـد أفعـال إسرائـيل فى ا
ـنــظـمـة الـتى أنــشـئت لـتـقـيم سالم وهـو شـعـار ا

السالم فى عقول البشر .

وعرض فاروق حـسنى مالمح برنامجه إلصالح
ــقـبــلـة وشـرح وإدارة الــيـونــسـكــو خالل الـفــتـرة ا
ـــنـــظـــمــة بـــعض تـــفــاصـــيـــلـــهـــا من أجل إصالح ا
الـدولــيـة ومــؤســسـاتــهــا فى مــجــاالت الــتــعـلــيم

والتربية والعلوم والثقافة.
ـؤهـلـة وأوضح أنه يــنـوى اخـتـيـار أكـفـأ الـعـقـول ا
فـى الـــعـــالـم لـــكـى يـــتــــوفـــر بــــنك دائم لـألفـــكـــار
الـية لـلصـرف على ـوارد ا والعـمل على تـوفيـر ا
الـبحث الـعـلـمى والـدراسات الـعـلـمـية فى الـبـيـئة
ـناخ ومحـاربة الـفقـر مشيـرا إلى أن العـنصر وا
الـهـام الـذى سـيـوفـر مــوارد مـالـيـة هـو االهـتـمـام
بـالــنـشـاط الــثـقـافـى .. مـوضـحــا أن هـنـاك رؤيـة
تـتــمــحـور حــول "انــتـقــال الــقـارات" حــيث تــنــتـقل
ثــقــافــة الــدول الـكــبــرى إلى الــصــغــرى والـعــكس
وتـبـادل الـثـقافـات والـعـمل عـلى نشـرهـا بـاحلوار

والتفاعل .   
وقـال فـاروق حـسنى إن مـنـظـمـة الـيـونـسـكـو كان
ــاضى لـكـن مع قـلــة الـتــمـويل لم لـهــا بـريق فى ا
ــــطـــلــــوب لــــتــــلــــبى تــــمــــارس دورهــــا بـــالــــشــــكـل ا
طــمــوحـاتــهــا ولن يــعـود لــهــا هـذا الــبــريق سـوى
بـاألحداث الثـقافـية الهـامة والبـعد عن الـتعامل
بــشــكل روتــيــنى مع مــلــفــات الــتــعــلــيـم والــشــبـاب
وقــضــيــة الــفــقــر وعــلـيـه يــجب إنــشــاء صــنـدوق
ــــالـــيـــة ـــوارد ا لـــلــــتـــنـــمــــيـــة يـــتــــوفـــر من خـالله ا
والــعـنـاصـر اإلنــسـانـيـة الــتى تـتـعــامل مع قـضـايـا

نظمة بشكل أفقى وليس راسيا. ا
وحــول مــطــالــبــته بــطــرح خــريــطــة طــريق لــعــمل
الــوزارة قـبـل مـغــادرتــهـا قــال فــاروق حــسـنى إن
ـــبــــدعـــ وهـــدف هـــذه اخلــــريـــطــــة من صـــنـع ا
الوزارة تشجيع اإلبداع وتـوفير البنى التحتية ..
مــشــيــرا إلـى أن مــصــر مــلــيــئــة بــهــذه الــعــنــاصـر
الــقـــادرة عــلى ضخ دمــاء جـــديــدة وفــكــر جــديــد

وتصورات جديدة بوزارة الثقافة.
وأشار إلى أنه لـيس من احلكـمة أن يـكون الـوزير
القـادم مثل "فاروق حـسنى" واصـفاً ذلك بـاخلطأ
خـــاصــــة وأن الــــوزارة حتــــتــــاج إلى فــــكــــر جــــديـــد
ـرحـلة وبـصـمـة أخـرى وإبـداع آخـر يـتـنـاسب مع ا
ـقبـلة الـتى توافـرت لها أسـس قوية خـالل توليه ا
ــكـتــبـات وعــشـرات ـنــصب أثــمـر عــنـهــا مـئــات ا ا
ـتـاحـف الـنـوعـيـة وعــلى رأسـهـا أعـظـم مـتـحـفـ ا
فى الــــعـــالم  مـــتــــحف احلـــضـــارة الــــذى يـــنـــتـــهى

تحف الكبير الذى ينتهى 2013.   2012 وا

 يسرى حسان 
غرب كان نبيالً عندما موقف ا
 سحبت مرشحتها لصاحلنا

فاروق حسنى للمثقف قبل مغادرته إلى باريس:

 فرصتنا قوية والدولة بذلت
 جهوداً جبارة من أجل الفوز

 كلما اقترب موعد االنتخابات ارتفعت
صرى رشح ا نبرة الهجوم على ا
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(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 رياالت > سوريا 35 ليرة >اجلزائر <
> لبنان 1000 ليرة > األردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

رياالت > اإلمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 رياالً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة باجلريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. واجلريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة اجليزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> االشتراكات ترسل بشيكات او حواالت بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس اإلدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا

 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم احلــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحـمـد عــبـدالـغـفـور
جـــــواد الـــــبـــــابـــــلى 

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

االشتراكات السنويةاالشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دوالراً

الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً
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سرحي جريدة كل ا

7 من  سبتمبر 2009 

ثلة مسرحية وسينمائية > ولدت الفناة أمينة رزق فى 15أبريل وهى 
وتليفزيونية مصرية من الرعيل األول الذى 
تأسس على يديه احلركة التمثيلية.

7 من  سبتمبر 2009  العدد 113
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 العدد 113

 على خليفة:
 أهم مدربى

التمثيل فى مصر
تالميذ لرجل
حقيقى اسمه

«نبيل منيب» صـ7

 إغفال التفاصيل
همة فى«اجليل أبو ا

زلومة» صـ14

نحو فكر خالق جلامعاتنا
هرجان العربية فى ا
الدولى للمسرح اجلامعى

بتونس صـ29

 ح تصنع السينوغرافيا
عناصر العر ض

 فى محكى القلعة صـ5

سرحجى ا
 محمود األلفى ..

فنان رغم أنفه صـ27

 سليم كتشنر: ال يوجد كاتب غير
منحاز ومسرح الثقافة اجلماهير

أكثر انفتاحاً من غيره صـ6

صورة الغالف

 من سيرة وحياة
الفنانة الكبيرة
أمينة رزق

مختارات العدد 

 فاروق حسنى :
غرب كان موقف ا
نبيالً ح سحبت
مرشتحها لصاحلنا
فى معركة

اليونيسكو صـ8

جملموعة
 من

صري  الفنان ا

لوحات العدد

لك  مخرج 
قدرات فى تقد
رئية الصورة ا
لك جرأة و
التفسير فى 

«كفر التنهدات»
صـ9

 حنان سليمان
تنقذ العانس
واخملرجة تفارق
ب الشخصية
الرئيسية
واجلمهور
 صـ11

سرحي جريدة كل ا

> جاءت أمينة رزق إلى القاهرة  قادمة من طنطا بصحبة عمتها أمينة محمد
والتى كانت تعمل بالتمثيل أيضا  واستقر بها احلال فى مدينة القاهرة بحى روض

الفرج  لتلتحق فيما بعد بفرقة رمسيس. 
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تـدعــو مـســرحـنــا الــكـتــاب والـنــقـاد فى مــصـر
ــشـاركـة بـالــكـتـابـة فى والـدول الـعــربـيـة إلى ا
قـال على ملـفـاتهـا على أال تـزيـد الدراسـة أو ا
ألف كــلـــمــة. كــمـــا تــدعـــو الــنــقـــاد فى الــدول
العربيـة إلى موافاتها بدراسات مزودة بالصور

سرح فى بالدهم. عن عروض ا

سرحى.. سوسيولوجيا التلقى ا
مقال لـ مانفريد فيسنر يترجمه

أحمد عبدالفتاح

 من سوريا يكتب جوان جان
سرح فى الثقافة عن دور ا

عاصرة السورية ا

 عبدالغنى داود يكتب عن
مصير النص ب الكتابة
سرحى واجلمهور والفضاء ا

هرجان احلر الدولى اخلامس /األردن 2010 ودعوة للمشاركة فى ا

سرحي باستعادته  الكاتب الروائى الكبير بهاء طاهر.. أحالم ا
اقرأ حواره مع كرم مطاوع وقراءة شعبان يوسف إلسهاماته
كناقد مسرحى نحتاج إليه األن.. ملف العدد  صـ 23 -26

ـسـرحـيــة والـفـوانـيس جــولـة هـذا األسـبــوع فى مـوقع مـجــلـة الـفـوانــيس ا
مـجـلــة مـسـرحـيــة تـصـدرهــا شـبـكـة الــفـوانـيس الــثـقـافــيـة ويـشـرف عــلـيـهـا
ـوقع تـسـعـة ـغـربى عـبـد اجلـبــار خـمـران وا ـســرحى ا الـكـاتب واخملـرج ا
أقـســام الـرئــيـســيـة مــقـاالت مــسـرحــيـة رفع الــسـتــار أخـبــار حـوارات
نـصــوص إصــدارات مـســرحـيــة مـهــرجــانـات وقــسم بــاسم سـر الــوجـود
ـوقع ــكــنك فــيه االسـتــمــاع فــقط ألغــانى مـارســيل خــلــيـفــة  ويــوجــد 
اجملــلــة  614 مـــقــاال مــســـرحــيــا إحـــدى عــشـــرة تــغــطـــيــة لـــلــمــهـــرجــانــات
ــؤلـفـ عــرب عـرض خلــمـسـ ــسـرحــيـة و 110 نـصــوص مـسـرحــيـة  ا

اصــدارا مـسـرحـيـا  43حـوارا مع مـسـرحـيـ وأدبـاء ومـثـقـفـ عرب 13
ـسـرح الـعـربى وحتت عنـوان رفع الـسـتـار جند مـوضـوعـا حـول رجاالت ا
ـسـرحـيـة أمـا جـديـد ايـضــا ثالثـة عـشـر مـقـاال نــقـديـا لـبـعض الـعــروض ا
ـوقع هـذا الـشـهـر فهـو تـغـطـيات الفـتـتـاح وفـعـاليـات الـيـوم األول والـثانى ا

ـهـرجـان طائـر الـفـيـنيق األول بـطـرطـوس لـلكـاتب كـنـعان والـثالـث والرابع 
الـبـنى ومـقـال لـعـثـمـان فـارس بـعـنـوان حس مـعـاصـر فـى تـرجـمـة مـشـاعر
شــكــســبــيــريــة ويــتــحــدث عن ثـالث جتــارب مــســرحــيــة لــلــمــخــرجــة ايــفـا
ـســرحـيــة اجلـديــدة مـنــهـا: دعــوة لـلــمـشــاركـة بـرجــمـان وبــعض األخـبــار ا
ــهـرجــان احلـر الــدولى اخلـامس /األردن 2010 وهــو مـهــرجـان لــفـرق بـا
األطــفــال والــكــبــار ويــوجــد مع الــدعــوة شــروط االشــتــراك وأهــمــهــا أن
الفـرصة متاحـة أكثر لـلفرقـة التى تقدم عـرض أحدهـما للـكبار واآلخر
ـكـلـفــة واالنـتـقـاالت لألطــفـال مع تـوفــيـر بـعض عــنـاصـر الـديــكـور غـيــر ا
الداخـلـية واإلقـامة وآخـر موعـد للـقبـول هو  30ينـاير  2010وهذا رابط
ـهــرجـان أو مـتـابـعـة مـوقع مـجـلـة ن يـريـد االشـتـراك بـا ـوقع  ـوضــوع وا ا

سرحية. الفوانيس ا
http://alfawanis.com/masrah/?p=3253 
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ـسرحـي الـسـكنـدريـ للـوقوف ا
ــــهـــرجـــان مــــذيال إيـــاه بــــجـــانب ا
ـــســرح بـــجـــمـــلـــة " يـــارب نـــلـــحـق ا
بتاعنا قبل ما يبقى مش بتاعنا "
مـــســرحـــنـــا : بـــالـــتـــوفـــيق لـــقـــصــر
التـذوق فى تلك األنـشطـة الفـنية
ولـــكن الـــســـؤال هل يـــصح أن يـــتم
حـشـر اتـهـامـات داخل دعـوة تـبدو
ـهـرجــان من مـوقع يـعـبـر رســمـيـة 
عن قـصـر الـتـذوق الـذى هـو جـزء
مـن منـظـومـة الـعـمل داخل الـهـيـئة

الـعامـة لقـصور الـثقـافة ? فـقد 
اتــهـام جلـان الــتـحـكــيم والـنـدوات
بـــعــــدم احلــــيــــاد وقــــلـــة الــــثــــقــــافـــة
ــــكـن من خالل والــــقــــيــــمــــة هل 
رســالــة تــعــبـــر عن قــصــر الــتــذوق
ولـيس رأيا شخـصيا الـهجوم على
إدارة الــنـوادى بـاعــتـبـار عــروضـهـا
تـــخـــرج من خـالل أطـــر يـــغـــلـــفـــهـــا
الــقــهــر اإلدارى ? والــســؤال األهم
هــنــا هل تــعــبــر الــرسـالــة عن رأى
ـثال فى مديره قـصر الـتذوق - 
الـفـنـان جـمـال يـاقـوت-  فى إدارة
ـــســـرح  ? وفـى الـــنـــهـــايــة نـــوادى ا
يــــــأتى ســــــؤال أخـــــيـــــر مــــــاعالقـــــة
كــريــيـشـن جـروب بــكل هــذا األمـر

ألم نستفد من الدرس ?

أرســــــلـت مــــــجــــــمــــــوعــــــة الــــــتـــــذوق
ــــســــرحى والــــتـى تـــخــــطـى عـــدد ا
ــشـــتــركـــ بــهـــا أكــثـــر من ثالثــة ا
آالف عــضــو رســالــة ألعــضــائــهــا
يـهـنــئـهم فـيـهــا أحـمـد راسم بـعـودة
مـــهــــرجــــان الـــتــــذوق مــــرة أخـــرى
لـتشـارك به العـروض الـتى لم يتم
تـــصـــعـــيـــدهـــا وحـــسب قـــول راسم
ألسـبـاب لـم يـعـلن عــنـهـا وإن كـان
ـــهــرجـــان يــأتى بـــعــيــدا أشــار أن ا
عن مـــشــاكل الـــلــجـــان والــضـــمــيــر

الغائب !!
لــــيـــتـم رســـالــــته بــــالـــهــــجـــوم غــــيـــر
ـــبـــاشـــر عـــلـى جلـــان الـــتـــحـــكـــيم ا
ــهـــرجــان اإلقــلــيــمى والــنــدوات بــا
ـسـرح بـاحملـلة والـذى لم لـنـوادى ا
يـصـعـد أى عـرض لـقـصـر الـتـذوق
حسبما أشار وحسب قول راسم
" تـــابــعــونــا نــشـــرة يــومــيــة جلــنــة
حتـــكــيـم عــلى أعـــلى مــســـتــوى من
الــــعـــلـم والـــثــــقــــافـــة جلــــنـــة نــــقـــاد
مــــحـــــتــــرمـــــة وذات رأى وقــــيـــــمــــة
عـــروض خملــرجـــ شـــبـــاب بــدون

قهر إدارى " 
ـهـرجـان يـأتى ــلـفت ايـضـا أن ا وا
بــــالـــــتــــعــــاون مع كـــــريــــشن جــــروب
ويــنـهى راسم رســالـته بــطـلب دعم

 عروض للمخرج الشباب
بدون قهر إدارى
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 عصام أبـوالقاسم يكتب من
الــــــــــســـــــــودان عـن جتـــــــــارب
ـــــــــســــــــرح جـــــــــديــــــــدة فـى ا

السودانى

فوتوغرافيا العروض

مدحت صبرى
 عادل صبرى
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مجرد        
          بروفة

ysry_hassan@yahoo.com

ضوئها ما شئنا من قرارات.
أطرف مـا فى األمر أن عدداً كـبيراً من
ـسـرحـيـ هرونى تـلـيـفـونات.. احلق ا
ضـمـونـا.. قـلت أرسـلـوا لى بآرائـكم فى
مـــســـألـــة الـــضم.. أنـــشـــرهـــا أو حـــتى
أستـعـ بـهـا فى الـكتـابـة.. لـكـنـهم «يا
فـــــكــــيك» ولـــــســــان حــــالــــهـم يــــقــــول
«مـاعـاوزيـنش مـشـاكل يـا بـوى.. سـيـبه
هــو يـعــمل مــشـكــلــة».. عن نــفـسى لن
أعـمل مــشـكـلــة وال حـاجــة.. أنـا فـقط
مــــحــــتــــار فى أمــــر الــــضم.. أرجــــوكم
ـوضـوع.. وأفتـونى هل الضم فـهمـونا ا

حالل أم حرام?!
الـقــبـلــة تـكــفـلت أم كــلـثــوم بـتــوضـيح
أمرهـا.. ياريت أى عنـدليب يـوضح لنا

أمر الضم!!

هل اإلدارة شــاطـرة فـى اجلـغــرافــيـا أم
أنـها غـير مـتخـصصـة فى هذا الـفرع..
يـــا ويــلــهـــا إذا لم تــكـن مــتــخـــصــصــة

العرائض جاهزة والتوقيعات أيضاً.
فـرقة أبـو قرقـاص مـثالً  ضمـها إلى
كـان سـافة بـ ا مـركز بـنى مـزار.. ا
80 كيلو مترا.. كيف ستذهب الفرقة
إلـى بـــنى مـــزار.. وكـــذلك فـــرقـــة بــرج
الــعــرب الــتى  ضــمــهــا مع قــومــيــة
ـسافة اإلسـكنـدرية وقـصر األنفـوشى ا
بعيدة جـداً .. ساعتهـا لن يكون للضم

أى طعم.
هـنــاك شىء غـيـر مــفـهـوم ويــحـتـاج
تـوضـيــحـاً.. وهـنــاك فـرق ال تـسـمح
اذا ال نستمع ظروفها بالضم.. ثم 
إلى أصـــــحـــــاب الـــــشـــــأن ونـــــعـــــرف
ظـــــروفـــــهـم أوال ثم نـــــصـــــدر عـــــلى

فـرصـة ثـانـيــة ضـاعت عـلى إخـوانـنـا..
خـيـرهـا فى غـيــرهـا يـا مـتـربص مـنك

له.
هل هـنـاك فـلـســفـة لـلـضم.. رغـبـة فى
الــتـجـويـد مــثالً.. هل األمـر له عالقـة
بــتــوفــيــر الــنـــفــقــات.. هل األمــر ضم
والـسـالم.. حـتى اآلن أنـا مـثل الـغـريق
الذى يـريد أن يـتعلق بـأى قشـة.. قشة

لو سمحتى يا إدارة!
ـسـرحـيـون فى األقـالـيم اشـتـكـوا من ا
كــثــرة الــضم.. فـى رأيى يــســتــاهــلـوا..
الــغــاوى يــرحب بــالــضم.. والــلى مش
قــادر هــو حـر يــشــوف أى حـاجــة غــيـر

الضم.
ال أعــتـــقـــد أن اإلدارة شــريـــرة وتـــريــد
تشتـيت اجلماعات.. أكـيد نيتـها طيبة
وسـليـمـة فى حكـايـة الضم هـذه.. لكن

مـبـدئـيـاً أنـا مع الـضم.. الـضم جـمـيل
للى عايش فـيه.. فوائده كـثيرة.. ليس
ـهم أن له فـوائـد.. مـهـمـا أن أعـرفــهـا ا
صـحيح أنـنـا فى فصـل الصـيف واجلو
خــــانق.. لـــــكن ال مـــــانع مـن الــــضم..

سافات. ضمنى وانسى ا
ـــســرحـــيــة أحتــدث عن ضـم الــفـــرق ا
بقصـور الثقـافة إلى بعضـها البعض..
.. التوضيح عليـكو واحد يـا متربصـ
واجب حــتى ال يــنـتــهــزونـهــا فــرصـة..

قادرين ويعملوها.
تـمـنـيت أن أعـرف أسـبـاب الضـم.. لكن
اإلدارة ضـنت عـلـيـنـا بـهـا ولم تـرسـلـها
لـــنــا.. أو لــعــلـــهــا أرســلــتـــهــا  وضــمت
طـريقـها.. قـصدى ضلـت طريقـها إلى
مــكــان آخــر.. اإلدارة واجلــريــدة كــيـان
واحــد.. إذا اشـتــكى مـنـه عـضـو.. وأدى
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الـشـعراء وفـرق اآلالت والـفـنون الـشـعبـيـة ليـتـحلق
حــولــهـا جــمــهـور األقــصــر من أبــنـائه وزائــريه من
األجــانب لـيــتـعـرفــوا عـلى مـصــر فى ثـوبـهــا الـفـنى
حـ تطـرزه بأنـامل فنـانيـها وعـازفيـها وشـعرائـها
حتت قـيـادة طـلـعت مـهـران رئـيس اإلقـلـيم بـيـنـما
يــحـتــشـد اجلــمـهــور كل لـيــلـة بــحـديـقــة الـشالالت
ـوسـيقى الـبـحر باإلسـكـنـدرية فى مـتـابعـة يـومـية 
واإلنـشـاد الـديـنى ولـوحـات بنـات بـحـرى احلـركـية
لـتجـسد أنـشـودة تكـتـبهـا فرق إقـلـيم غرب ووسط
الــــــدلــــــتــــــا حتـت إشــــــراف إجالل هــــــاشـم رئــــــيس
وال وغـناء فالحى اإلقـليم بـينـما تـعلو أصـوات ا
الدلـتا مع جـلجـلة أصـوات الشـعراء من الـشرقـية
وكـفر الشـيخ ودميـاط والدقهـليـة لتـعلن عن مزيج
مـصـرى يُـعـلى مـن قـيـمـة الـوطن حــ يـسـتـضـيف
رمـوزاً ثـقـافـيـة وسـيـاســيـة وإعالمـيـة تـوجه الـدفـة
ـصـريــة احلـقـيــقـيـة ـبــاد والـقـيـم ا نـحــو إرسـاء ا
بـإشـراف مصـطـفى الـسعـدنى رئـيس إقـلـيم شرق
الـدلتا الثقافى ومـنه إلى رقة نغمات الـسمسمية
ـقاومـة تسـتدعى انـتصـاراتنـا الرمـضانـية وغـناء ا
حيـث تستـضيف بورسـعيد الـباسلـة أنشطـة إقليم
القـناة وسيناء محـتضنة الغنـاء البدوى فى سيناء
ومـرحــبــة بــالــشــعــر حــ يــقــاوم الــقـبـح بــأصـوات
شــــعـــراء ومــــثـــقــــفى الــــســـويـس واإلســـمــــاعـــيــــلـــيـــة
وبــــورســــعـــيــــد وشـــمــــال وجـــنــــوب ســـيــــنـــاء يــــقـــود
مـــنــظـــومـــتـــهم د. مـــحــمـــد رضـــا الـــشــيـــنى رئـــيس
ـــصـــريــة تـــاركــة اإلقــلـــيم هـــكـــذا تــخـــرج األســر ا
سلسالت التليفزيـونية لتلتحم بالفنون الشعبية ا
وبــالــرواة والــشـعــراء لــتــتــعــرف عــلى رمــضــان من
جـــديــد بـــشــكـــله الــشـــعـــبى الــذى يـــحــتـــفى بـــالــفن
والـــثــقـــافــة مـــخـــاطــبـــاً اجلــمـــوع بــلـــغـــة أقــرب إلى
ـحبـة كبيـرة كأنـهم يردون وجدانـهم فيـتجـاوبون 
عـلـى الـبــهــجــة الــتى أشــاعــتــهــا لــيــالى احملــروسـة

بحضورهم اجلماهيرى الكثيف.

يـالـهــا من بــهـجــة بـطــعم مـصــرى وبـنــكـهــة شـعــبـيـة
وبــألــوان زاهــيـة وإضــاءات تــبــرق لــتـنــيــر الــقــاهـرة
وأقـاليم مـصر هـكذا تـقود الـهيـئة الـعامـة لقـصور
الثقافـة ببوصلتـها الثقافـية والفنيـة ليالى رمضان
الــثـقـافــيـة لــتـوجه اجلـمــهـور إلى الــفـنـون األصــيـلـة
ـــوســـيـــقـــاه وحـــرفه ـــاضـى  مــــســـتـــعـــيـــدة ذكـــرى ا
وفنونه ففى محـكى القلعة - الذى رعى أنشطته
الـوزيـر الــفـنــان فـاروق حـســنى مـفــتـتـحــا فـعــالـيـاته
وأشرف عـليـها د. أحـمد مـجاهـد رئيس الـهيـئة -
تــتـــشــابـك األنــشـــطـــة مــعـــلــنـــة عن فـــرح رمـــضــانى
حـقـيــقى حـيث حتـيــطه سـيـنـوغــرافـيـا د. صـبـحى
السـيد وتـتقدمه الـسيرة الـهاللية بـراويها الـشعبى
عـزت قـرشى وفـرقـة عـز الـدين نـصـر الـديـن كـما
حتـتـضن روايـة الـوجه الـبـحـرى بـأداء أحـمـد سـيـد
ــواهب وهـم يــعــرضـون حــواس ومــعــهــا ســنــجــد ا
مـواهــبــهم وأعــمــالـهم الــفــنــيــة حتـتــضــنــهم احلـارة
عـمـقة الشـعـبيـة واألمـسيـات والـندوات الـثـقافـيـة ا
مـسـتــضـيـفــة كـبـار الـشــعـراء والـكــتـاب حتت قـيـادة
ركزية الـشاعر سعـد عبدالرحمـن رئيس اإلدارة ا
لــــلــــشــــئــــون الـــثــــقــــافــــيــــة ومــــعه يــــقـف الــــفــــنـــان د.
عـبـدالـوهـاب عـبـداحملـسن مـشـرفـاً عـلى األنـشـطـة
ركزية الفنية مع دعم على شوقى رئيس اإلدارة ا

الية واإلدارية. للشئون ا
جواء من البهجة واألصـالة يتسع حضنها لألسرة
ـــصــريــة لــتــنـــتــقل من فن إلـى فن ومن نــدوة إلى ا
عـرض شـعبـى فى محـكى الـقـلـعـة الـذى حتول إلى
حـديـقـة طـراحـة لـكل الـزهـور الـبـديـعـة وتـشـاركت
أقاليم مصـر لتحيل العواصم إلى وهج فنى زاخم
بـــــاإلبــــداعــــات واإلنــــشـــــاد الــــشــــعــــرى واحلــــوارات

الثقافية اخلالقة.
فــفى إقــلــيم وسط جــنــوب الــصــعــيـد وفـى حـضن
ســـاحـــة أبى احلـــجـــاج األقـــصــــرى حـــيث يـــجـــتـــمع
ـــعــاصــر ــصـــرى الــقــد وا الـــتــاريخ اإلسـالمى وا
ـاذج من فـنـون وإبـداعـات الـصـعـيـد لـيـعـرض لـنـا 
مـن غــنــاء شـــعــبـى مع الــســـيــرة الـــهاللــيـــة وإنــشــاد

 ليالى احملروسة
أشاعت البهجة
وخاطبت

وجدان اجلمهور
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